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تەوەرى داهاتوو
زمانى کوردى 

لە بەردەم ئاستانەى نوێدا

تەوەرى داهاتووى گۆڤاره كه مان لەسەر زمان دەبێت، دەزانین تەوەرێکى ئاوکێشە و 
پەلوپۆى زۆرى لێ دەبێتەوە، بەاڵم خۆ ناکرێت لەبەر قووڵيى و فراوانییەکەى دەستبەردارى 
بین، گۆڤارى خاڵ بابه تى )زمانى کوردى لە بەردەم ئاستانەى نوێدا( ده كاته  ناونيشانى 
له م  لێكۆڵينه وه   ده خوازێت  چوارچێوه يه شدا  له و  گۆڤاره كه ،  داهاتووى  ژماره ى  ته وه رى 

بوارانه دا بكرێت:
زمانە زیندووەکانى دنیا لە چ حاڵێکدایە؟ ئایا دەرفەتى  ١ـ زمانى کوردى بەپێوانە لەگەڵ 

فراوانبوونى هەیە؟
٢ـ ئاستەنگەکانى بەردەم زمانى کوردى چین؟ ئایا به  ئينگليزى كردنى پرۆسه ى خوێندن له  

خوێندنگا و زانكۆكاندا چ مه ترسييه ك له سه ر زمانى كوردى دروست ده كات؟
٣ـ پەیوەندى نیوان زمان و شووناسی نەتەوەیی چييه ؟

٤ـ تەکنەلۆژیا و زمان کاریگەريى و کارتێکردن.
٥ـ جیهانگەرایی چ کاریگەرييه كى لەسەر زمان هه يه ؟

٦ـ پرۆسەى وەرگێڕان و زمانزانین چ خزمەتێک بە زمانى کوردى کردووە؟
٧ـ سروشتى نێوان هزر و زمان.

٨ـ پەیوەندى نێوان زمان و سیاسەت کاریگەرییان لەسەر یەکدى.
٩ـ ئایا لە باشوورى کوردستاندا ڕێنووسی زمانێکى ستاندارمان هەیە؟ ئه گه ر نييه  بۆچى؟

١٠ـ ئایین چ کاریگەرييه كى لەسەر زمان هه يه ؟
١١ـ به راوردى زمانى کوردى لە نێوان دوێنێ و ئەمڕۆدا.

له   كه   بوارانه ى  و  ته وه ر  ئه و  له سه ر  لێكۆڵينه وه كانيان  به ڕێز،  نوسه رانى  له   داواكارين  ـ 
سه ره وه  ئاماژه يان پێدراوه  تا به روارى )٢٠١٨/١/١٠( بۆ گۆڤاره كه مان بنێرن.
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تەوەرى ژمارە

دیارده ی تیرۆر
تێگه یشتن و چاره سه ر

تیرۆر باڵوترین زاراوەى سەدەى بیست و یەکە، کە تا ئەمڕۆش پێناسەیەکى یەکالکەرەوەى 
بۆ نەکراوە، بەڵکو سیاسەت و بەرژەوەنديى و ئایدۆلۆژيا ڕۆڵى بەرچاویان هەیە لە پێناسە 

و دەستنیشانکردنى.
ئەم چەمکە مێژوویەکى دێرینى هەیە و بەرفراوانە، ئێمە هەوڵمانداوە لەالیەنە مەعریفیيەکەى 
بکۆڵینەوە، بۆ ئەو مەبەستەش کۆمەڵێک نووسەر و توێژەرى بەڕێز قەڵەمى بەبڕشتى خۆیان 
نەتوانراوە  بەاڵم  کۆڵیوەتەوە،  بابەتەکەیان  لە  تەوەرەکەوە  سوچێکى  لە  و  خستووەتەکار 
دوانەیەکى  سیاسەت  و  تیرۆر  چونکە  نەکرێت،  باس  و  ببوێرێت  سیاسییەکەشی  ڕەهەندە 

پێکەوە ئاڵینراون و لەیەک جیاناکرێتەوە.
ساڵى  چەند  ماوەى  لە  زیندووە،  بابەتێكى  کە  دەردەکەوێت  لەوەدا  تەوەرە  ئەم  گرنگی 
و  عێراق  بە  جیهان  ئاستى  لەسەر  نوسراوه   و  كراوه   لەسەر  قسەى  زۆرترین  ڕابردوودا 
پشتبەستن  یان  دیکەوە  زمانەکانى  لە  وەرگێڕان  لەبرى  ئێمە  جگەلەوەش  کوردستانیشەوە، 
شیدەکەنەوە،  تەوەرە  ئەم  دەوروبەرەکەیان  و  خۆیان  دیدگاى  زۆر  کە  بیانى  نووسەرانى 
ڕوومان لە نووسەر و توێژەرى هاوزمانى خۆماننا تا بابەتەکە شیبکەنەوە و چارەسەرى بۆ 

دەستنیشان بکەن.
ئومێدەوارین لە هەڵبژاردنەکەماندا سەرکەوتووبووبین و ئەو بەڕێزانەش توانیبێتیان تینوێتى 

ئێوه ى خوێنەر لە بوارەکەدا بشکێنن.
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به ره و خوێندنه وه یه كی گشتگیرتر بۆ پرسی تیرۆر!

ئیسماعیلتهها

بۆ قسه كردن له سه ر پرسێك، پێویسته  مرۆڤ ئاسۆی بیركردنه وه ی فراوانتر بكات، نه ك ته نها  الیه نێكی ئه و 
پرسه  وه ربگرێت و الیه نه كانی تری فه رامۆش بكات، چونكه  ئه و كات خوێندنه وه كانی ده بێت به خوێنه وه یه كی 

السه نگ، ئامانجی خۆی ناپێكێت، به ڵكو ده بێته  خوێندنه وه یه كی ئایدۆلۆژی.
عێراق و شام »داعش«  ده وڵه تی  ڕێكخراوی  به قه د  توندڕه و  گرووپێكی  هیچ  ڕابردوو  له  چه ند ساڵی 
قسه ی له سه ر نه كرا، به اڵم له  بازنه یه كی زۆر ته سك. له  دوای دروستبوونی داعش جارێكی تر تێوه گالندنی 
نه بوو،  تر  ئه مجاره  وه ك جارانی  نووسینه كانی گرته وه ،  به رفراوان  به شێوه یه كی  تیرۆر  پاڵپشتی  له   ئایین 
جاران ته نها خوێندنه وه كانیان به  به رپرس ده زانی بۆ به رهه مێنانی تیرۆر، به اڵم ئه مجاره  زۆرینه ی ئه وانه ی 
قسه یان له سه ر تیرۆر ده كرد خێرا په نجه ی تۆمه تیان بۆ ئیسالم درێژده كرد ، ئه مه  وایكرد له  الیه نه كانی تری 

گرووپه  تیرۆرسته كانیش كه مترین قسه ی له سه ر بكرێت. 
له باره ی  ئه و نووسین و قسانه ی كه   له كاتى داعش زۆرینه ی  بۆئه وه ى  ئه م حاڵه ته  زه مينه ى سازكرد 
كه   كه سێك  یه كه م  تیرۆر،  تاكه  سه رچاوه ی  وه ك  ئایین  له سه ر  بێت  قسه كردن  ته نها  نوسران،  تیرۆره وه  
به جدی قسه ی له سه ر سه رچاوه كانی تری داعش كردبێت، د.عادل باخه وان بوو، له  كۆنفراسی »كوردستان 
و ئیسالمی سیاسی« له  هۆڵی ته وار گوتی: كۆتا شت داعش سودی لێوه ربگرێت ئایینی ئیسالمه ، چونكه  
داعش هه موو ئاماده سازيیه ك ده كات، ته نها ده یه وێت شه رعیه ت له  ده قه كان وه ربگرێت، هه ر ئه وكات چه ند 
ئاینی  پاڵنه ری  له   جگه   ده یانویست  ئه وان  چونكه   د.عادل،  قسانه ی  به و  بوون،  نیگه ران  زۆر  نووسه رێك 
ئیسالم هیچ پاڵنه رێكی تر باس نه كرێت. قسه كردن له سه ر پرسێكی وا گه وره  ناكرێت ته نها له  ڕه هه ندێك 
كۆبكرێته وه ، به ڵكو پێویستی به  خوێندنه وه ی جدديی و به دواداچوون هه یه ، بۆیه  ئه گه ر بابه تیانه  سه یری 

الیه نه  جیاوازه كانی پێكهاته ی داعش بكرێت ئه وكات ده زاندرێت، كه  داعش سودی له چی وه رگرتووه .
نكۆڵی له وه  ناكرێت كۆمه ڵێك گه نجی حه ماسی به  پاڵنه ری ئایینی چووینه  ناو ئه و ڕێكخراوه ،  ئه وانیش 
ئه گه ر لێكۆڵينه وه يه كى ورد بكرێت مه رج نیه  هه موویان هه ر پاڵنه ری ئایینیان له  پشت بێت، ڕێكخراوێكی 
گه وره ی وه ك داعش ته نها به  فه توا كاره كانی به ره و پێش ناڕوات، چونكه  پێویستی به  چه ندین شتی تر هه یه  
بۆ بره ودان به  كاره كانی خۆی، ئه و ڕێكخراوه  پێویستی به  سه رچاوه ی په یدانكردنی: چه ك و ته قه مه نی، 
دارایی، ڕاگه یاندن و تاكتیكی سه ربازی هه یه . تا ئێستا لێكۆڵینه وه یه كی جددی له سه ر بواره كانی تری داعش 
نه كراوه ، ئه گه ر كرابێتیش ئێمه  نه مان دیوه ، جگه له  لێكۆڵینه وه یه كی تێروته سه لى )ئه رسه الن ڕه حمان( له سه ر 

ڕاگه یاندنی داعش. 

سه روتار
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داعش له  بواری سه ربازيدا خاوه نی تاكتیكی جۆراوجۆر بوو، ئه گه ر سه یری شێوازی هه ڵكۆڵینی ئه و 
هه موو تونێله  بكرێت، ده یان پرسیاری جددی له سه ر ئه و تونێالنه  دروست بێت، به نمونه  ئه و ئامێرانه ی 
بیكردنه وه ی  به رهه می  تونێالنه   ئه و  ئایه   دروستكردوون؟  بۆی  كێ  هه ڵكه ند،  پێ  تونێله كانى  داعش  كه  
دوو فه توای حه ماسيیه  كه  ئه و گه نجانه  وه ك پاڵنه ر پێی بوون به  داعش؟ یان به رهه می بیركردنه وه یه كی 
زۆر  كه سانی  داڕشتووه ،  تونێالنه یان  ئه و  هه ڵكه ندنی  نه خشه ی  كه سانه ی  ئه و  سه ربازيیه ،  ستراتیژی 
له  به ستووه ؟  سه رچاوه یه ك  چ  به   پشتى  داعش  داراییه وه ،  ڕووی  له   جه نگدا.  بواری  له    شاره زابوون 
له  جه نگه كان  كه   به ستووه   ته قه مه نیانه   و  به و چه ك  پشتی  هه ر  داعش  ئایا   ته قه مه نی،  و   ڕووی چه ك 
ده ستیده كه وت؟ جۆری ئه و چه كانه  چی بوون داعش به كاری ده هێنا؟ ئه گه ر چه كی كڕیوه  له  كوێی كڕیوه ؟ 

كێ هاوكاری كردووه ؟ 
له  ڕووی ڕاگه یاندنه وه  داعش خاوه نی ڕاگه یاندنی جۆراوجۆر بوو، واڵته  زلهێزه كان زۆر به ئاسانی 
ده توانن هه موو چاالكیه كانیان بلۆك كه ن، به اڵم بۆ نه یان كرد؟ بۆچی كاتێك ڕه سمێكی عه بدوڵاڵ ئۆجه الن 
ڤیديۆی  ده یان  به اڵم  ده كات،  قه ده غه   باڵوكردنه وه ی  ده دات،  په یجه  سزا  ئه و  فه یسبوك  باڵوده كرێته وه  

مه ترسیداری داعش له  تۆڕه كان باڵوده كرێته وه ، هیچ سزایه ك نابیندرێت. 
لوبنانه وه  بۆ عێراق، بۆچی ڕێگرييان لێ نه  كرا؟  له   له  چه كدارانی داعش  گواستنه وه ی )300( كه س 
هه ڵوێستی  نه كردوون،  ده ستگیری  كه س  بۆ  كوێن،  له   ئێستا  چه كدارانه   ئه و  نه كران؟  ده ستگیر  بۆچی 

ئه مریكا چی بوو؟ ئایه  گواستنه وه  و ڕێپێدان به  گواستنه وه  نابێته  هاوكاریكردنی تیرۆر؟ 
هێشتنه وه ی داعش بۆماوه ی سێ ساڵ و دواتریش ته ختكردنی شارێك به بیانووی له ناوبردنی تیرۆر!! 
بیست  ماوه ی  له   عێراق  وه ك  ده وڵه تێكی  داعش،  له   موسڵ  پاكردنه وه ی  به   هه ڵنه ستان  زووتر  بۆچی 
ڕۆژ كۆتایی پێهات، به اڵم بۆ شارێك ماوه ی سێ ساڵ هاوپه یمانیيه ك هه بوو له  نێوان شه ست ده وڵه ت 
به سه ركردایه تی ئه مریكا، ئینجا هێشتا داعش كۆتایی پێ نه هاتووه ، ئایا  ئه وه  ڕێكه وته، یان پیالنه، ئه وانه  
پرسیارن ده كرێت به دواداچوونی بۆ بكرێت.  خه ڵكی دینداریش ناكرێت به پاساوی داعش دروستكراوی 
ده ستی خۆیانه ، كه  وه ك پیالن له  دروستكردنی داعش ده ڕوانن، وه اڵمی خه ڵكێك بده نه وه ، به ڵكو پێویسته  
له  گۆشه نیگای تره وه  وه اڵمیان هه بێت، به اڵم له  كۆی گشتی ڕێكخراوه  تونده ڕه وه كان ئه گه ر دروستكراوی 

ده ستی خۆشیان نه بێت، به اڵم دواجار بۆ سودی ئه وانن.
گرفتی به شێكی زۆر نووسه رانی كورد ئه وه یه ، هه میشه  ملمالنێیان له گه ڵ ئیسالم له  نه خوێندنه وه ی 
قوڵيانه وه  سه رچاوه ی گرتووه ، ئه وه نده ی خه ریكی قسه  فڕێدانن ئه وه نده  خه ریكی لێكۆڵینه وه ی جددی 
نه بووینه . ده بوو نووسه رانی كورد   پڕۆژه ی گه وره تریان هه بوایه  بۆ قسه كردن له سه ر داعش، چونكه  
زیاندمه ندترین كه س له  ناوچه كه  بوو، ئه وه ی كردمان به رامبه ر داعش، هیچی بۆ كورد نه بوو، هه موو 
گوتی:  كه   بوو،  ترامپ  دۆناڵد  به ناوبانگه كه ی  ستایشه   داعش  له گه ڵ  شه ڕه كانی  له   كورد  ده ستكه وتی 
كورده كان شه ڕكه ری چاكن، نووسه رانی كورد ده بوو بێن قسه  له سه ر ئه و پرسانه ش بكه ن، نه ك ته نها 
قسه  له سه ر یه ك ڕه هه ندی توندڕه وی بكه ن و هه موو ڕه هه نده كانى ترى پشتگوێ بخه ن، پشتگوێ خستنی 
ئه و ڕه هه ندانه  چ به رهه مێكی ده بێت؟  ئه گه ر ئه وان به دوای چاسه ره ی ڕیشه ییدا ده گه ڕێن بۆ توندڕه وی، 
تر  گشتگیرانه   پێشووبن،  قسه كانی  دووباره ی  هه ر  نه ك  بگۆڕن،  خوێندنه وه كانیان  ئاڕاسته ی  پێویسته  
قسه  بكه ن، نه ك ته نها له  په نای داعش شه ڕێكی ئایدۆلۆژیانه  بكه ن له گه ڵ ئیسالم، چونكه  ئه وكات ئه وان 
له گه ڵ كه سانی  له سه ر خۆیان دروست ده كه ن، ئه وه نده ی ده بێته  شه ڕێكی ده روونی  نیشانه ی پرسیار 

پابه ند به  ئیسالم، ئه وه نده  نابێته  شه ڕی نه هێشتنی توندڕه وی.
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بابه تێكی  بۆته   ڕۆژگاره دا  له م  )تیرۆر(  بابه تی 
فیكیریی  ڕه هه ندی  خاوه ن  هه ستیاری  گرنگ  و 
بۆیه   هه واڵگریی،  و  كۆمه اڵیه تیی   و  سیاسیی    و 
و،  ئاوخوازه   هه ویرێكی  له باره یه وه   لێكۆڵینه وه  
هیواداریشم بتوانم به م بڕه  توێژینه وه یه م، تیشكێكی 
كه   بابه ته ،  ئه م  الیه نێكی  چه ند  بخه مه سه ر  باش 
قسه  و  زۆرترین  بابه تانه ی  له و  یه كێك  ئێستا 
وتوێژ و مشتومڕیان له باره وه  ده كرێت   و، له الیه ن 
ئه و  په نای  له   مسوڵمانانه وه   ئیسالم  و  ناحه زانی 
زاراوه یه )TERROR(دا »كه  له ئه سڵدا زاراوه یه كی 
ڕۆژئاوایی )فه ڕه نسی(یه  و په یوه ندیی به  ئیسالم  و 
مسوڵمانانه وه  نیه » سته م  و ناهه قیی  و بێویژدانیی 
زۆر ده رهه ق به  مسوڵمانان  و ئایینه كه یان ده كرێت .
توێژینه وه یه ماندا  بڕه   له م  ئێمه   هه ربۆیه ش 
پانتاییه كی باش بۆ پووچه ڵكردنه وه ی ئه و تۆمه ت 
باسی  له  په نای  كه   ده كه ین،  ته رخان  بوختانانه    و 

تیرۆر و ئیرهابدا ده گیرێنه  ئیسالم  و مسوڵمانان.

1-پێناسـەیتیــرۆر
وەك زانایانی ئوصووڵ)1(  گوتوویانه : )احلكم 
يٍء فرٌع عن تصوِرِه(. بەڵێ، ئینسان ناتوانێت  على الشَّ
ژیرانە  و  مەنتیقیی  و  هەڵوێستێكی ڕاست و ڕێك 
چاك  تاكو  وەربگرێت،  شتێدا  هیچ  بەرانبەر  لە 
لە  الفقه(  )أصول  زانایانی  هەربۆیەش  نەیناسێت، 
كەبریتیيە  هەیە،  عیبارەتێكیان  )قیاس(دا  مەسەلەی 
ئەو  واتە:  المناط(  و)تنقیح  المناط(  )تحقیق  لە: 
ساغ  دەبێت  بەستراوە،  پێوە  حوكمەكەی  شتەی 
بپاڵێورێ  جوان  و،  بكرێت  دیاریی  و  بكرێتـەوە 
پێویست  وەك  دەگونجێ  ئەوجار  بكرێ،  سپی  و 
هەڵسەنگێنرێت، چونكە زۆرجار دوو كەس لەسەر 
دوایی  بەاڵم  مشتومڕیان،  و  كێشە  دەبێتە  شتێك 
تێدەگەن كە لەیەكدی حاڵی نەبوون! بۆیە عەرەب 
گوتوویانە: )فهم السؤال ِنْصُف اجَلواب( ئەگەر ئینسان 
وەاڵمی  ناتوانێت  بێگومان  تێنەگات،  پرسیارێك  لە 
ڕاست و دروستی بداتەوە، كەواتە: بابزانین مانای 

وشەی تیرۆر چییە و لەكوێوە هاتووە؟!
هەموو فەرهەنگەكانی زمان، بۆ وێنە: فەڕهەنگی 
اللغة  )مجمع  فەرهەنگی  الوسیط()2(،  )المعجم 
بەریتانیی،  )ئۆكسفۆرد(ی  قامووسی  العربیة()3(، 
قامووسی  گەورەترین  كە  َدهُخدا()4(   نامة  )لغت 
و،  )عمید()5(  فەرهەنگی  هەروەها  فارسییە، 
فەرهەنگەكانی دیكەش هەموویان لەسەر ئەوە یەك 
دەنگن و دەڵێن: وشەی تیرۆر لە ئەسڵدا وشەیەكی 
فەڕەنسییە، كە سپێڵەكەی بەمشێوەیە دەنووسرێت: 
و  ترساندن  واتاكەی  تیرۆر  دەڵێن:  )Terror(و 
جاری  كە  كردنە،  خەڵك  لە  هەڕەشە  و  تۆقاندن 
واش هەیە ترساندن و تۆقاندنەكە، سەر دەكێشێ 

بۆ كوشتار و فەوتاندنیش!
ئەوە مەعنای زمانه وانییەتی، ئه گه رچى وشەكە 
زمانەكانی  لە  دوایی  بەاڵم  فەڕەنسییە،  ئەسڵدا  لە 
وەك  پێدراوە،  ڕەواجی  و  بەكارهێنراوە  دیكەشدا 

گەلێك وشەی دیكە.
قامووسی  لە  وشەیەش  ئەو  سیاسی  مانای 
سیاسیدا بەكورتی بریتیيە لە : )كوشتنی سیاسییانە 
ئاوایان  هەندێكیان  چەكەوە(،  بەكارهێنانی  بەهۆی 
پێناسە كردووە، بۆ وێنە: )مجمع اللغة العربیة( كە 
قامووسێكی بەناوبانگی زمانی عەرەبییە. هەروەها 
لەڕووی  كە  ئەوەی  دوای  الوسیط(  )المعجم 
سەر  دەبەنەوە  )تیرۆر(  وشەی  زمانەوانییەوە، 
ئیرهاب، وشەی ئیرهاب )إرهاب(یش وەك زانایان 
َعُه(،  َفُه وَفزَّ گوتوویانە: )َأْرَهَب ُفالُن ُفالنًا ُيْرِهُبُه َأْي: َخوَّ
واتە: فاڵن كەس فاڵن كەسی ترساند و تۆقانديی 
)اإِلرهابيون  گوتوویانە:  ئەوە  دوای  برد،  زراوی  و 
َوصٌف ُيَطَلُق على الذين َيْسُلُكون َسبيَل الُعْنِف واإِلرهاب 
لتحقيق أهدافهم السياسية(، واتە: )ئیرهابییەكان، ئەوە 
ڕێگای  كە  بەكاردەهێنرێت  كەسانێك  بۆ  وەسفێكە 
هێنانەدی  بۆ  دەگرنەبەر  تۆقاندن  و  توندوتیژیی 

مەرامە سیاسییەكانیان(.
و  توندوتیژیی  ڕێگای  هەركەسێك  كەواتە 
و  داپۆڵسین  ڕێگای  و  بڕین  و  كوشتن  ڕێگای 
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تۆقاندن بگرێتەبەر، بۆ هێنانەدی ئامانجی سیاسیی، 
و  تیرۆریزمە  ڕێبازەكەشی  و  تیرۆریستە،  ئەوە 
هەركەسێك  كەسە  ئەو  ئیدی  تیرۆرە،  كارەكەشی 
یان  بێ  كافر، ڕۆژهەاڵتیی  یان  بێ،  بێ، مسوڵمان 
ڕۆژئاوایی، جیاوازیی نیە و، هەمان حوكمی هەیە، 
مادام ئەو وەسف و پێناسەیەی بەسەردا بچەسپێ. 
فەرهەنگی )عمید(یش، كە فەرهەنگێكی فارسییە، 
بەمشێوەیە پێناسەی )تیرۆرزم( دەكات: )تيروريسم 
و  مردم  وتهديد  آدمكشى  كە  أست  كسانى  روش 
إيجاد خوف وحشت را بهر طريقى كەباشد، براى 
تغيير  قبيل  أز  خود،  سياسى  بەهدفهاى  رسيدن 
حكومت يا دردست گرفتن زمام أمور، الزم ومباح 
ميدانند()6(، واتە: تیرۆریزم ڕێبازی كەسانێكە، كە 
خەڵك كوشتن و هەڕەشەكردنی مەرگ لە خەڵك، 
تۆقاندن  و  دڵەڕاوكە  و  ترس  پەیداكردنی  وە 
بەكاردەهێنن  بگونجێ،  بۆیان  كە  بەهەرشێوەیەك، 
و بەڕەوا دەزانن، بۆ گەیشتن بە ئامانجی سیاسی، 
گرتنه ده ستى  یاخود  حكومەت،  گۆڕینی  وەك: 

جڵەوی حوكمڕانی. 

ئەووشەیەكەیپەیدابووە؟!
لە كتێبی )تأریخ جهان()7(دا، كە كتێبێكی فارسی 
زمانیش  قامووسەكانی  وەك  هاتووە،  گەورەیە، 
ئاماژەیان پێكردووە، كە یەكەمجار وشەی تیرۆر لە 
ساڵی )1793(دا و لە واڵتی فەڕەنسا بەكارهێنراوە، 
كرا،  ساڵی)1789(  لە  فەڕەنسی  شۆڕشی  چونكە 
شۆڕشە  ئەو  بەرپابوونی  دوای  ماوەیەك  ئه نجا 
لە  جڵەوی حوكمڕانی  )ڕوبسپیر(  بەناوی  كه سێك 
فەڕەنسا گرتەدەست، ناوبراو ڕێبازی توندوتیژیی 
و تیرۆر و تۆقاندنی گرتەبەر، حوكمەكەی لە نێوان 
ساڵێك  نزیكەی  واتە  )1793ـ1794(بوو،  سااڵنى 
لێكردبایە،  گومانی  هەركەسێك  خایاند،  زیاتری 
فەڕەنسا( دەیكوشت!  كە دژی شۆڕشە )شۆڕشی 
 )35.000( حوكمڕانییەكەیدا  ماوەی  لە  به وهۆيه وه  
شۆڕشن،  دژی  كە  ئەوەی  بەبیانووی  كەسیان 

لێكردبایە،  گومانیان  بەس  هەركەسێك  كوشت، 
دەیان كوشت، یەكێك لەوانەی بەو بیانووە كوژرا 
شۆڕشی  خۆشەویستی  ڕێبەری  كە  )دانتۆن(بوو، 
فەڕەنسا بوو، یەكێكیشیان )لويسی شازدەیەم( بوو 

كە پادشای فەڕەنسا بوو. 
ئەوانەی كە دەكوژران، بە ئامێرێك دەیانكوشتن 
ئالەتێكە  كە  )گیوتین(  بەناوی  دەبڕین  سەریان  و 
و،  كێشراوە  وێنەی  فەرهەنگەكاندا  لە  هەندێك  لە 
الشه ى  وەك  كه سه كانيان  كە  تێدایە،  شوێنێكی 
مردوو تێداڕاكێشاوە و ئاسنێكی تیژیش لە سەرەوە 
پێداهێناوە  دەستیان  كە  لێبووە،  پالكێكی  بووە، 
ئیدی  قرتاندووە،  كەسەی  ئەو  ملی  و  بەربۆتەوە 
)35(هەزار كەسیان بەوشێوەیە كوشتوە! دواتر لە 
ساڵی 1794دا )ڕوبسپیر( خۆشی هەر بەو ئامێری 
بە  كە  ئەو سەردەمە  پاشان  كوژراوه ،  )گیوتین(ە، 
كه   )دورانی وحشت(  گوتراوە  پێی  فارسی  زمانی 
بە زمانی عەرەبی پێیانگوتوە: )عصر اإلرهاب( و بە 
فەڕەنسی پێیانگوتووە: )چاخی تیرۆریزم(، كۆتایی 

پێهاتووە. 
كەواتە: ئەگەر واقیع بینانە تەماشای ئەو وشەیە 
وەك  چ  بكەین،  ڕێبازە  ئەو  تەماشای  و  بكەین، 
الیەنی زمانه وانیی و، چ وەك زاراوەیەكی سیاسیی، 
زاراوەی  و  وشە  كە  دەبێتەوە،  ڕوون  بۆمان 
)تیرۆر( هیچ پەیوەندیی بە عالەمی ئیسالمیی و بە 
جیهانی ڕۆژهەاڵتەوە بەگشتی، نیە، بەڵكو وشە و 

زاراوەیەكی فەڕەنسییە. 

2-نێـوەڕۆكیتیـــرۆر،دیــاردەیەكیجیهـانییو
گشــتییولەمـــێـژینـەیــــە

و  وشە  وەك  تیرۆریزممان،  باسی  پێشتر 
هەڵسوكەوت  شێوازێكی  و  سیاسیی  زاراوەیەكی 
جەوهەری  و  نێوەڕۆك  باسی  ئێستاش  كرد، 
و  جیهانیی  دیاردەیەكی  وەك  دەكەین،  تیرۆریزم 
گشتیی، كە تایبەت نیە و نەبووە بە گەل و كۆمەڵ 
و كات و شوێنێكەوە، بەڵكو دیاردەیەكی لەمێژینەیە.
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لەسەر غەیری خۆت بەزۆر و زۆرداریی، كە بەبێ 
ئەوەی ئەو بەرانبەرە قەناعەتی پێ بێت، لەسەری 
فەڕز بكەيی و دایبپڵۆسيی و ئیرادەی پێشێل بكەی، 
ئا ئەوە تیرۆریزمە، هه روه ها تیرۆریست كەسێكە 
و  بیروبڕوا  فەڕزكردنی  و  سەپاندن  هەوڵی  كە 
قەناعەتی خۆی دەدات، جا چ قەناعەتێكی دینیی بێت، 
چ سیاسیی بێت، چ فەلسەفیی بێت، چ مەزهەبیی، چ 
هەر شتێكی دیكە بێت، هەركاتێك قەناعەتی خۆت 
بە  كۆمەڵی خۆت،  و  دەستە  و  پێڕ  قەناعەتی  یان 
تۆپزیی لەسەر غەیری خۆت فەڕز بكەی، بێگومان 

ئەوە حاڵەتێكی تیرۆریستانەیە. 
و  كاكڵ  و  تیرۆریزم  نێوەڕۆكی  كەواتە: 
جیهانییە،  و  گشتی  دیاردەیەكی  جەوهەرەكەی، 
چونكە ئەگەر ئێمە تەماشای مێژووی دنیا بكەین، 
ئەو  چونكە  هەبووە،  هەر  حاڵەتە  ئەو  كە  دەبینین 
و  شەڕخوازانە  غەریزەی  بە  پەیوەندیی  حاڵەتە 
یاخیبوون و لەخۆبایيبوون و غەڕڕابوونی ئینسانەوە 
غەریزەی  گەلێك  وەك  غەریزەیەش  ئەو  هەیە، 
دیكەی شەڕخوازانە، لە سروشتی مرۆڤدا دانراوە، 
لەگەڵ  خێرخوازانەش  غەریزەی  زۆر  چۆن  وەك 
بە هەردووك  تاكو بگونجێ  فیترەتی دا شێلراون، 
باری خێر و چاكە و شەڕ و خراپەدا بجووڵێ و، بە 
بكرێتەوە و بجەڕبێنرێ،  بێت كەتاقی  ئەوە  كەڵكی 
وەك خوای كاربەجێ فەرموویەتی: )َفَأْلََمَها ُفُجوَرَها 
فێری  ئینسانی  خوا  واتە:   .8 الشمس:  َوَتْقَواَها( 
خوای  بەڵێ  كردووە،  پارێزكاریی  و  خراپەكاریی 
و  واهەڵخستوە  ئینسانی  سروشتی  پەروەردگار 
خراپە  جۆرەكانی  هەموو  بتوانێ  كە  خوڵقاندووە، 

بكا و، هەموو جۆرەكانی چاكەش بكات. 
ئینسان لەنێو بوونەوەردا مەخلووقێكی ناوازەیە 
هەیە  بەرینی  ئەوەندە  مەسافەیەكی  و  مەودا  و، 
هیچ  كە  نزمبوون،  و  بەرزبوون  بۆ  هاتوچۆ،  بۆ 
و،  مەالئیكەتە  هەر  مەالئیكەت  نیەتی،  مەخلووقێك 
خوا  كە  خۆیدابێ،  بەرزەی  ئاستە  لەو  هەر  دەبێ 

هەر  ژیاندارانیش  و  بەرد  و  دار  بەخشیوە،  پێی 
ئەستێرە  و  كەهكەشان  و،  ژیاندارن  داروبەردو 
خۆیاندا  شوێنی  و  پلە  لە  هەر  خڕۆكەكانیش،  و 
دەمێننەوە و، مەودا و بواری هەڵكشان و داكشان و 
بەرزبوونەوە و نزمبوونەوەیان نیە، بەاڵم ئینسان 
دەتوانێت هێندە بەرز بێتەوە، بەڕاددەیەك چاك و 
پاك بێ، كەشایستەی ئەوە بێ فریشتەكان سەجدەی 
بۆ بەرن، دەشتوانێ، هێندە نزم بێتەوە، كە خوا -جل 
جاللە- و فریشتەكان و هەموو دروستكراوەكانی 
لەعنەتی لێ بكەن، وەك خوای دادگەر دەفەرموێت: 
َأْسَفَل  َرَدْدَناُه  ُثمَّ   . َتْقِويٍم  َأْحَسِن  ِف  اإْلِنَساَن  َخَلْقَنا  َلَقْد 
َأْجٌر  َفَلُهْم  اِت  احِلَ الصَّ َوَعِمُلوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  ِإلَّ   . َساِفِلنَي 
لە  ئینسانمان  بێگومان  واتە:  )التني:6(.  ُنوٍن  َمْ َغْيُ 
خوڵقاندووە،  شێوەدا)8(  چاكترین  و  جوانترین 
خوا  جێنشینی  بەهۆیەوە  دەتوانێت  كە  ]شێوەیەك 
لەسەر  خوا  شەریعەتی  واتە:  زەوی،  لەسەر  بێت 
)القرطبي(  و  )القاسمي(  وەك  بكات[  پیادە  زەوی 
بۆ  ئاماژەیان  تەفسیرەكانیاندا  لە  قطب(  )سید  و 

كردووە)9(. 
ئیرادەی  بەهۆی  دەشتوانێت  هه روەها 
ئازادانەیەوە، لەجیاتی بەرزبوونەوەی، نزمبێتەوە و 
وەك شەیتان بێ و بچێتە پلەیەكی نزمی هەرە نزم: 
)ُثمَّ َرَدْدَناُه َأْسَفَل َساِفِلنَي( واتە: دوایی گێڕامانەوە بۆ 

نزمی هەرە نزمان!
غەریزە  و  هاندەر  لەو  یەكێك  ئه نجا 
شەڕخوازانەی كە خوای پەروەردگار بەمەبەستی 
خوڵقاندوونی،  ئینساندا  لە  ئینسان،  تاقیكردنەوەی 
بریتیيە لە غەریزەی یاخیبوون و لەخۆبایی بوون، 
اإْلِنَساَن  ِإنَّ  َكالَّ  فەرموویەتی:  وەك خوای كاربەجێ 
نەخێر،  واتە:  العلق:7-6.  اْسَتْغَنى  آُه  رَّ َأن  َلَيْطَغى)6( 
و  بێنیاز  خۆی  كە  كاتێك  دەبێت،  یاخی  ئینسان 

بااڵدەست دەبینێت. 
ئەگەر تەماشای سەربردەی پێغەمبەران )علیهم 
الصاله  والسالم( بكەین، دەبینین هەمیشە نەیارانی 
چینی  بوون:  دووچین  زۆری  بە  پێغەمبەران 
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خۆشگوزەرانان و، چینی خاوەن دەسەاڵته كان، كە 
)مسرفین( و  )مترفین()10(  وشەی:  دادگەر  خوای 
ى)11( بۆ پێناسەی چینی یەكەمی نەیار و ناحەزانی 
بەهۆی  ئەوان  چونكە  بەكارهێناون،  پێغەمبەران، 
ماڵ و سامانەكەیانەوە، لە خوا عاسى دەبن و لە 

خەڵك یاخی دەبن!. 
)مستكبرین(ی  وشەی:  دیكەش  ئەوانی  بۆ 
بەكارهێناوە، واتە: خۆبەزلگران و خۆ گەورەكەرانی 
و  )كبر(ە  لە  )مستكبر(،  وشەی  چونكە  ناهەق،  بە 
زل  و  گەورە  واتە  چۆتە سەرێ!  )طلب(ی  )س(ی 
نیە، بەاڵم خۆی گەورە و زل كردووە، هەروەها بۆ 
پێناسەی كەسانێكیش كە دەچەوسێنرێنەوە، خوای 
بەكارهێناوە،  )مستضعفین(ی  وشەی:  بین  پەنهان 
)طلب(ی  )س(ی  و  )ضعف(ەوەیە  لە  ئەمەش  كە 
لەسەرە، تاكو دەری بخات كە ئەوانیش لە ئەسڵدا 

بێهێزنین، بەاڵم بێهێز )ضعيف( كراون!
دیارە ئەو ئایەتەش كە فەرموویەتی: َوُخِلَق اإْلِنَساُن 
َضِعيًفا )النسا ء: 28(، ناكۆكیی نیە لەگەڵ ئەو مەبەستەدا 
چونكە  ئیسپاتكردنینی،  و  توێژینەوە  خەریكی  كە 
حاڵەتەیە  ئەو  ئینسانەكان،  بێهێزییەی  لەو  مەبەست 
كە هەموویان تێیدا یەكسانن، بەاڵم ئەو بێهێزكردنەی 
بەسەر  فیرعەونەكانەوە  و  تاغووت  لەالیەن  كە 
كە  حاڵەتێكە،  مەبەست  بێچارەدا سەپێنراوە،  خەڵكی 
دەكەن!  زەعیفیان  و  دەیانچەوسێننەوە  ناحەق  بە 
پەروەردگار  خوای  بكەین،  ئایەتە  ئەم  تەماشای  با 
ئایەت  هەمان  هەر  و  )السبأ(دا  )34(ی  ئایەتی  لە 
دیكە  بەشێوەیەكی  دا  )الزخرف(یش  سوورەتی  لە 
ِذيٍر ِإلَّ َقاَل  ن نَّ هاتووە، دەفەرموێت: َوَما َأْرَسْلَنا ِف َقْرَيٍة مِّ
ا ُأْرِسْلُتم ِبِه َكاِفُروَن سـبأ:34 واتە:ئێمە هیچ  ا ِبَ ُفوَها ِإنَّ ُمْتَ
نەناردووە،  ئاوەدانییەكدا  هیچ  لە  ڕەوانەكراوێكمان 
ئێوە  ئەوەی  گوتوویانە:  خۆشگوزەرانەكانی  مەگەر 

پێی ڕەوانەكراون، ئێمە بڕوامان پێی نيیە.
ڕاستییە  ئەو  الیەكمان  هەموو  پێویستە  بۆيه    
گرنگە زۆر باش بزانین، كە یەكەمین كەسانێك كە 
دژی پێغەمبەران وەستاونەتەوە و بەربەرەكانێیان 

ئەوانەی  خۆشگوزەرانان)مترفین(بوون،  كردوون: 
لەسەر حیسابی خەڵكی ڕەش و ڕووت سەروەت 
كۆشك  و  ناوە  وەسەریەك  حەرامیان  سامانی  و 
پێغەمبەران  دروستكردوون.  پێ  تەالریان  و 
پەیامی  و  ئازادیی  زواڵڵی  بانگی  هاتوون  كە 
سەرفرازیی و ڕزگاریی لە چەوسانەوەیان، بەگوێی 
ئەوان  بێگومان  داوە،  خۆشگوزەرانانەدا  ئەو 
نیعمەت و كەیف و سەفا و  ناز و  دەستبەرداری 
سەروەت و سامانی ناشەرعییانەی خۆیان نەبوون! 
بۆیە سەرسەختانە لە دژی پێغەمبەران وەستاون و 

لەگەڵیاندا دەستەویەخە بوون.
ئەوە لەبارەی خۆشگوزەرانان و زێدەڕۆییكەرانەوە، 
كە جۆری یەكەمی دوژمنان و ناحەزانی پێغەمبەرانی 
خوا و شوێنكەوتووانیانن، جۆری دووەمیش كە وەك 
پێشتر ئاماژەمان بۆ كرد: دەستەاڵتدارە خۆپێ زۆر و 
خۆبەزلگرەكان)مستكبرین(ن، واتە: كەسانێك كە وەك 
چۆن )مترفین( لەڕێی حەرام و ناشەرعییەوە، ماڵیان 
وەسەریەك ناوە و دەوڵەمەندبوونە، ئەوانیش لەڕێی 
ستەم و ناهەقییەوە دەسەاڵتی سیاسییان بەدەستەوە 
گرتووە و، خۆیان بەسەر خەڵكدا فەڕزكردووە، وەك 
خوا فەرموویەتی: ) َقاَل اْلََلُ الَِّذيَن اْسَتْكَبُوا ِمن َقْوِمِه 
َأْو  َقْرَيِتَنا  ِمن  َمَعَك  آَمُنوا  َوالَِّذيَن  ُشَعْيُب  َيا  َك  َلُنْخِرَجنَّ
االعراف:88.  َكاِرِهنَي    ا  ُكنَّ َأَوَلْو  َقاَل  ِملَِّتَنا  ِف  َلَتُعوُدنَّ 
واتە: خۆبەزلگرەكان )ئەوانەی كە دەسەاڵتیان هەبوو 
بوون(  بایی  لەخۆیان  دەسەاڵتەكەیانەوە  بەهۆی 
گوتیان: ئەی شوعەیب! خۆت و ئەوانەی لەگەڵتن و 
ئیمانیان پێت هێناوە، یان لە ئاوەدانی خۆمان دەرتان 
ئێمە!  ڕێبازی  سەر  بگەڕێنەوە  دەبێ  یان  دەكەین، 
ئەویش فەرمووی: ئەدی چارەمان چییە، ئەگەر حەز 

لە ڕێبازی ئێوە نەكەین و قەناعەتمان پێی نەبێ؟!
بە  زۆر  پێغەمبەران  نەیارانی  دەبینین  وەك 
ڕاشكاویی و بێ شەرمانە، بە خۆیان و پەیڕەوانیان 
دەڵێن: كە مافی ئەوەتان نیە بە ئازادیی بیر بكەنەوە 
و، جگە لە ڕێباز و بەرنامەی ئێمە، شوێن شتێكی 
و  تۆڵە  و  سزا  دووچاری  ئەگەرنا  بكەون،  دیكە 
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و  ئایین  ناحەزانی  و  نەیار  ئەوانە  كەواتە: 
بەرنامەی خوابوون، كە مافی بیركردنەوەی ئازاد 
و هەڵبژارنی ڕێبازی ژیان و گوزەرانیان لە ئەهلی 
پڕوپاگەندەی  بەپێچەوانەی  و،  زەوتكردووە  ئیمان 
چەواشەكارانەی دوژمنانی ئیسالمەوە، كە بەرانبەر 
پێغەمبەران هیچ كاتێك  بە ئیسالم دەیڵێن، چونكە 
مافی بیركردنەوە و بیروڕا و ئازادیی مرۆڤ، ئیمان 
دێنێ یان ناهێنێ، یان لە خەڵكی زەوت نەكردووە، 

وەك دوایی باسی دەكەین. 
بــەكـــورتــی: تیرۆریزم، كە بریتیيە لە فەڕزكردن 
و سەپاندنی بیروبڕوا و قسە و بۆ چوونی خۆت 
بەسەر غەیری خۆتدا و، پێشێلكردنی ئازادیی تەرەفی 
بەرانبەر و، پڵیشاندنەوەی ئیرادە و كەسایەتیی و 
دیاردەیە: وەك  ئەم ڕەفتار و  ئا  بەڵێ،  كەرامەتی، 
حاڵەتێكی  و  دیاردە  جەوهەرەكەی،  و  نێوەڕۆك 
لەمێژینە و گشتیی و جیهانییە و، هەمیشەش نەیار 
و ناحەزانی پێغەمبەرانی خوا و دوژمنانی ئایین و 
ڕێبازەكەی، پاش تێشكان و بەزین و هیچ پێنەمان، 
لە بواری وتووێژ و بەڵگەهێنانەوەدا، پەنایان بردۆتە 
بەرێ، بۆئەوەی بە بەڵگەی هێز )منطق القوة( كەلێن 
و  ڕێچكە  المنطق(ی  )قوة  بەڵگە  هێزی  بۆشایی  و 

بیردۆزەكانیان پڕبكەنەوە، بۆیە: 
شتێكی زۆر بێ ویژدانانە و دوور لە عەقڵ و 
ئیرهاب(  و  )تیرۆر  تۆمەتی  كە  واقیعە،  و  مەنتیق 
چونكە  ئیسالم،  ئەهلی  و  ئیسالم  الی  پاڵدرێتە 
بە  فەلسەفەیەك  و  بیروبڕوا  هەر  بگونجێ  ئەگەر 
تۆپزیی و زۆر و چاولێزەق كردنەوە و، هەڕەشە 
ئەو  مەحاڵە  بكرێت،  فەرز  لەسەر خەڵك،  فشار  و 
لەهەر  بەر  كە  دەستبدات،  ئیسالمێك  بۆ  شێوازە 
شتێك، سەروكاری لەگەڵ دڵ و دەروون و دیوی 
و  كردەوە  و  كار  هەر  و،  هەیە  ئینساندا  پەنهانی 
چاك  زۆر  ڕواڵەت  بە  هەرچەندە  كە  چاالكییەك، 
و  نیەت  و  قەناعەت  مادام  بەاڵم  بێت،  پەسند  و 
نەبێت،  لەگەڵدا  دەروونی  مەبەستبوونی  پێ  خوا 

پێ  فلسێكی  و  ناكات  قبووڵی  هەر  نەك  ئیسالم 
نادات! بگرە ئەگەر خاوەنەكەی بە ئه نقەست و بۆ 
فریودان ئەنجامی دابێت، لەسەریشی تووشی سزا 
و جەزرەبەی توند دەبێت و، بابای وا لە پێناسەی 
شەرعدا بە دەغەڵ و دووڕوو )منافق(، یان الیەنی 

كەم، ڕیاباز )مرائي( لەقەڵەم دەدرێ! 
 َ هەر بۆیەش پێغەمبەر)د.خ( فەرموویەتی: }ِإنَّ اللَّ
َل َيْنظـــُر ِإَل ُصَوِرُكْم َوَأْمَواِلُكْم َوَلِكْن َيْنظـــُر ِإَل ُقُلوِبُكْم 
َوُمْسِلم برقم:   ،)7814( د برقم:  َأْحَ َأْخَرَجُه  َوَأْعَماِلُكْم{ 
)2564(، َواْبُن َماَجْه برقم: )4143(. واتە: بێگومان خوا 
سەرنجی قەد و قیافە و دیمەنتان و ماڵ و سامانتان 
نادات، بەڵكو تەماشای دڵ و كردەوەكانتان دەكات. 
كە:  دڵنیابن  و  بزانن  الیەك  هەموو  با  كەواتە: 
فەرزكردن،  خەڵكدا  بەسەر  دین  زۆر  بە  و  تیرۆر 
بەرلەوەی پێچەوانە و دژی حوكمەكانی شەریعەت 
ئیمان  كە  ئیسالمدا،  بناغەی  و  ئەسڵ  لەگەڵ  بێت، 
هەر  بۆیە  نەگونجاوە.  و  ناكۆك  عەقیدەیە،  و 
تۆمەتباركردنێكی ئیسالم بە تیرۆر و ئیڕهاب، بەڵگە 
و نیشانەی نەزانیی و بێ ئاگایی و نەشارەزاییە بە 

ئەلیف و بێی ئیسالم. 
تاقمە  یان  مسوڵمانێكیش،  ئه گه ر  خۆ 
مسوڵمانێكیش، لەو بوارەدا دووچاری هەڵە و كەم و 
كوڕییەك بووبێ، ئەوە هیچ ڕەوا و ماقووڵ نیە، كە 
ڕەفتار و هەڵوێستێكی هەڵە و ناشەرعیی، كە ئیسالم 

لێی بەرییە لەسەر ئیسالم حیساب بكرێ!
وەك دواتریش باس دەكەین: گەلێك جار ناحەز 
و دوژمنانی داخلەدڵی ئیسالم و مسوڵمانان، هەر 
جۆرە زبریی و توندوتۆڵیی و دەستكردنەوە و هێز 
بەكارهێنانێكی مسوڵمانان، هەر لەبەرئەوە بەناوی 
هەر  مسوڵمانانەوەیە،  لەالیەن  و  ئیسالمەوەیە 
بێگومان  كە  دەكەن!  ناوزەد  ئیڕهاب  و  تیرۆر  بە 
ئەوەش دژ و پێچەوانەی عەقڵ و شەرع و ویژدانە، 
چونكە هەموو خاوەن عەقڵ و ویژدانێكی ساغ و 
زیندوو دەزانێ، كە تیرۆر و تۆقاندن و زەبروزەنگی 
و  لەسەرخۆكردنەوە  و  دیفاع  و،  ستەمكارانە 
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هێندەی  الشرعیه (،  )المقاومه   ڕەوا  بەرهەڵستیی 
زەويی و ئاسمان لەیەك جیا و دوورن!

3- تیرۆر لە شەریعەت ئیسالمدا جێی نابێتەوە
پێناسەمان  كە  بەوشێوەیەی  تیرۆر  بێگومان 
سەپاندنی  و  )فەڕزكردن  لە:  بریتیيە  كە  كرد، 
ڕاوبۆچوونی خۆ، بەسەر بەرانبەردا، بە زۆر لێكردن 
و، پەنا بردنەبەر هێز و كوتەك و زەبروزەنگ و 
توندوتیژیی(. بەهیچ شێوەیەك لە شەریعەتداجێگای 

نابێتەوە، لەبەر ئەم هۆیانەی خوارەوە: 

یەكــەم:حـیكـمەتیژیــانیدنیــا:
ژیانی  حیكمەتی  ئیسالمەوە،  ڕوانگەی  لە 
ئه نجا  ئینسان،  تاقیكردنەوەی  لە  بریتيیە  دنیا 
دەكرێتەوە؟!  تاقی  چۆن  و  كەی  ئینسان  ئایا 
خوێندكارێك كە مامۆستایەكەی دەیەوێت تاقی 
بكاتەوە، كەی تاقی دەكرێتەوە؟ دیارە كاتێك كە 
بتوانێ لە تاقیكردنەوەكانی دەربچێ و دەرنەچێ 
و، ئەگەری دەرچوون و دەرنەچوونی هەبێت، 
تاقیكردنەوە)امتحان(،  دەگوترێ:  پێی  ئه نجا 
دنیای  ژیانی  كە  پەروەردگار  خوای  دەجا 
بكرێتەوە،  تاقی  تێدا  ئینسانی  واهەڵخستوە: 
یان  بهێنێ،  ئیمان  كە  داوە،  ئینسان  بە  بواری 
دوژمنی  یان  بێ،  خوا  دۆستی  نەهێنێ،  ئیمان 
خوای  هەیە،  هەردووكیانی  دەرفەتی  بێ! 
ا َجَعْلَنا َما َعَلى اْلَْرِض  پەروەردگار دەفەرمووێ: ِإنَّ
ُهْم َأْحَسُن َعَماًل الكهف: 7، واتە:  َا ِلَنْبُلَوُهْم َأيُّ ِزيَنًة لَّ
ئێمە سەرزەوییمان ڕازاندۆتەوە وەك شانۆیەك 

هەڵمانخستووە - تاكو تاقییان بكەینەوە، داخۆ 
كامەیان كردەوەی باشترە. 

بەڵێ، دەبێ ئینسان دەرفەتی هەبێت و مەجال 
داخۆ  دەربكەوێ:  تاكو  بدرێ،  پێ  مەودای  و 
یان  دەكات،  پەروەردگاری  خوای  دۆستایەتیی 
دەكات؟!  خراپ  یان  دەكات،  چاك  دوژمنایەتیی؟ 
ِبيَل  ا َهَدْيَناُه السَّ وەك لە شوێنی دیكەدا دەفەرموێ: ِإنَّ
ا َكُفوًرا  االنسان:3، واتە: ئێمە ڕێگامان  ا َشاِكًرا َوِإمَّ ِإمَّ
سوپاسگوزار  دەتوانێ  ئه نجا  ئینسانداوە،  پێشانی 
بێ )بۆ خوا(و دەشتوانێ سپڵە و پێنەزان بێ، واتە: 

هەردووك الی بۆ هەن. 
كەواتە: زۆریی لە خەڵك كردن، بۆ وەرگرتنی 
عەقیدە و دین، كە بریتی بێ لە ئیسالم، پێچەوانەی 
خوڵقاندنی  لە  پەروەردگارە،  خوای  حیكمەتی 

ئینساندا و لە ڕەخساندنی ژیاندا.

دووەم:فیطرەتوسرووشتیئینسان:
خەڵكدا،  بەسەر  بیروبڕوا  سەپاندنی  زۆر  بە 
پێچەوانەی فیطرەت و سروشتی ئینسانیشە، چونكە: 
ئایا دەگونجێ ئینسان بە زۆر و تۆپزیی والێبكەی، 
بێگومان ئەوە  لێبكەی؟!  قەناعەتی وەك هی خۆت 
بكەی،  ناچاری  بتوانی  ڕەنگە  چونكە  موستەحیلە، 
مەحاڵە  بەاڵم  بكەی،  پێ  زۆر  بە  كردەوەیەكی 
بتوانی بە زۆر ناچاری بكەی و، وایلێبكەی كە بەدڵ 
تۆی خۆش بوێت، لەحاڵێكدا كە خۆشی ناوێی! واتە: 
ئینسان  دڵی  و  دەروون  ناگونجێ  جۆرێك  بەهیچ 

داگیر بكرێت و كۆنتڕۆڵ بكرێ!

تیرۆر و بە زۆر دین بەسەر خەڵكدا فەرزكردن، بەرلەوەی 
پێچەوانە و دژی حوكمەكانی شەریعەت بێت، لەگەڵ 

ئەسڵ و بناغەی ئیسالمدا، ناكۆك و نەگونجاوە.

;
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سێیەم:نێوەڕۆكوسرووشتیئیسالم:

خەڵك  بەسەر  فیكرە  و  ئیرهاب  و  تیرۆر     
چونكە  دینە،  نێوەڕۆكی  پێچەوانەی  داسەپاندن، 
دین واتە - ئیسالم هاتووە، كە خەڵك ئازاد بكات، 
هێنان  ئیمان  نێوان  لە  بكات،  سەرپشكیان  پاشان 
و نەهێناندا، بێگومان ئەو ئازادكردن و سەرپشك 
لە  كوفردا،  و  ئیمان  نێوان  لە  خەڵكی  كردنەی 
دەوڵەتیشدا  و  )دعوه (  بانگەواز  قۆناغی  هەردوو 
هەر هەیە و، بەردەوام دەبێت، ئەمەش بۆیە دەڵێم، 
چونكە هەندێك كەس، ئیسالمییەكان بەوە تۆمەتبار 
كە  كوردستانیش  ئیسالمییەكانی  دەڵێ:  دەكات، 
باسی ئازادیی بیروڕا دەكەن و، باسی ئەوە دەكەن 
یان  دێنێ  ئیمان  كە  لەوەدا  ئازادە،  ئینسان  كە 
ئیمان ناهێنێ، ڕاست نیە و كە دەسەاڵتیان كەوتە 
دەست، بەپێچەوانەوە ڕەفتار دەكەن! جا بەڕاستی 
من نازانم ئەو قسەیان لە كوێ هێناوە! چونكە بە 
تەئكید ئەوە وانیە و لە ئیسالمدا بۆ هەڵسوكەوت 

لەگەڵ نەیاراندا، بە گشتی دوو قۆناغ هەن:
1- قۆناغی بانگەواز: كە خەڵك بانگ دەكرێت بۆ 
ئیمان هێنان و كاركردن بە ئیسالم، ئه نجا ئەوەی 
وەاڵمیشی  ئەوەی  و،  باشە  ئەوە  وەاڵمیدایەوە، 
نەدایەوە، ئەوە ئاشكرایە كە دەسەاڵتێك نیە، تاكو 
ئیسالم  زۆر  بە  و،  بەكاربهێنرێت  زۆر  و  زەبر 

بەسەر خەڵكدا بسەپێنرێت!
2- لە حاڵەت و قۆناغی دەوڵەتیشدا: ئێمە چەندان 
بەڵگەمان بەدەستەوە هەن، كە سەپاندن و تۆپزیی 
كردن دروست نیە، كە دوایی ئاماژە بۆ چەند ئایەتێكی 
قورئان دەكەین و لێرەشدا دەڵێین: زەقترین بەڵگە 
لەوبارەوە، سیرە و ژیانی پێغەمبەرمانە، هه روەها 
هەموو  لەالی  كە  ڕاشیدەكانیەتی،  خەلیفە  سیرەی 
كەمایەتییە  لەگەڵ  چۆنی  چۆن  ئاشكرایە،  كەس 
كردووە،  ڕەفتاریان  الدینیة(دا  دینيیەكان)األقلیات 
كە دیارە بەدرێژایی مێژوو لەژێر سایەی دەوڵەتی 
بووە،  و  پارێزرا  كەرامەتیان  و  ژیان  ئیسالمییدا، 
و هیچ یەزیدییەك و نەصرانییەك و جوولەكەیەك 

مسوڵمان  تۆپزیی  و  زۆر  بە  زەردەشتییەك،  و 
)ذمي(يه ك)12(  لە  زوڵم  هەركاتێكيش  نەكراون، 
كرابێت، مسوڵمانان هەموویان و بەتایبەت زانایان 
لەسەریان بەدەنگ هاتوون، بۆ وێنە: پیاوێكی وەك 
)إبن تیمیه (، كاتێك چووە بۆ الی )قازان(، كە یەكێك 
كە  بۆئەوەی،  مەغۆل،  دەسەاڵتدارەكانی  لە  بووە 
گفتوگۆیەكی  پاش  بكات،  ئازاد  مسوڵمانەكان  دیلە 
زانا  هیچ  تائێستا  من  دەڵێت:  پێی  )قازان(  بوێرانە 
)عالم(ێكم وەك تۆ نەدیوە، ئەوەندە سام و ڕێز و 
تەكلیفێك  هەر  تۆ  بۆیە  هەبێت،  دڵمدا  لە  هەیبەتی 
دیلە  هەموو  ئەوە  و،  ناكەمەوە  ڕەتی  من  بكەی، 
مسوڵمانەكان بەتۆ دەبەخشم! )إبن تیمیة(ش دەڵێت: 
پێ  كیتاب(یشمان  )ئەهلی  دیلەكانی  دەبێ  نەخێر 
ببەخشی، چونكە ئەوانیش وەك ئێمەن، )واتە: مادام 
هاواڵتی ئێمەن و هاوژینی ئێمەن، با هاودینیشمان 
نەبن، هەتا ئەوانیش نەبەمەوە، ناڕۆم!( )13( ئیدی 
)واتە:  كیتابن  ئەهلی  ئەوانەی  هەموو  بەناچاریی 
بۆ  ئەوانیشی  گرتوونی،  و  مه سيحى(  و  جوولەكە 

ئازاد دەكات!. 
حاڵەتی  هەردوو  لە  ئیسالم  ڕاستە  بەڵێ، 
بانگەواز و دەوڵەتدا، سرووشتەكەی وایە، كە بەهیچ 
جۆرێك ڕێگا نادات: تۆپزیی لێكردن و ناچاركردنی 
ئینسانەكان هەبێت، وەك خوای دادگەر لەوبارەوە 
لە سورەتی )البقرة(دا زۆر بە ئاشكرا دەفەرموێت: 

يِن البقره : 256. َل ِإْكَراَه ِف الدِّ
  واتە: )تۆپزیی لێكردن، لە وەرگرتنی دیندانیە(، 
هاتنە  هۆی  گوتوویانە:  قورئان  توێژەرەوانی 
خوارەوەی ئەم ئایەتە، ئەوە بوو كە خەڵكی مەدینە 
بۆی  هاوەاڵنی  )د.خ(و  پێغەمبەر  كۆچی  پێش 
نەفامییانە  عادەتێكی  وەك  پێگوتووە  یان  )یثرب( 
دەكرد  نەزریان  ئافرەتەكانیان  كە  وابووە،  دابیان 
و لەخوا دەپاڕانەوە و دەیانگوت: ئەگەر ئەمجارە 
بێ  بەڵێن  بەخشین،  پێ  و  پێداین  كوڕێكی  خوا 
چونكە  جوولەكە،  بە  یان  نەصرانی،  بە  دەیكەین 
بەحیساب  و  كیتابن  ئەهلی  ئەوان  كە  دەیانزانی 
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خوا  بەڵكو  دەیانگوت:  ئه نجا  هەیە،  دینێكیان 
جوولەكە،  دەكەینە  كوڕەكەمان  كە  لەبەرئەوەی 
هەندێك  ئیدی  بداتێ،  كوڕمان  نەصرانیی،  یان 
بۆ  كردبوو  نەزر  كوڕەكانیان  كە  لەوانەی 
بتپەرست  خێزانی  و  خۆيی  كابرا  كیتاب،  ئەهلی 
ُمْشِرك(بوون،  و  )َوثين  خوادانەر  بۆ  هاوبەش  و 
بوو،  نەصرانی  یان  جوولەكە  كوڕەكەیان  بەاڵم 
ئه نجا كاتێك پێغەمبەر)د.خ( تەشریفی بردە مەدینە 
لە  هەندێك  و،  دامەزراند  ئیسالمیی  دەوڵەتی  و، 
هەندێك  بڕۆن،  ویستیان  جوولەكەكان  تیرە 
ببوونە  یان  جوولەكە،  ببوونە  كە  كوڕانەش  لەو 
نەدەن  ئیزنیان  ویستیان  كەسوكاریان  نەصرانی، 
لەگەڵ هاودینەكانیاندا بڕۆن و شاری  نەهێڵن  و، 
مەدینە بەجێبهێڵن، ئیدی بەوبۆنەوە خوای دادگەر، 
و  ڕەفتار  ئەو  و،  خوارەوە  ناردە  ئایەتەی  ئەم 
و،  قەدەغەكرد  دایكانەی  و  باب  ئەو  هەڵوێستەی 
بەشتێكی هەڵە و ناشەرعیی دانا، كە دەیانویست 
بە زۆر ڕۆڵەكانیان مسوڵمان بكەن و، بیانگێڕنەوە 

و نەهێڵن لەگەڵ جوولەكەكاندا بڕۆن)14(. 
لە  جوولەكەكانیش  دەركرانی  هۆی  دیارە 
شاری مەدینە، ئەوەبوو كە ئەو بەڵێن و پەیمانانەی 
لەگەڵ پێغەمبەری خوا و مسوڵماناندا بەستبوویان، 
سێ  لە  هەركام  كرد،  خیانەتیان  و،  شكاندنیانن 
تیرەكانی )بني قینقاع( و )بني النضیر( و )بني قریظـة(، 
جا  هەرسێكیانیدا)15(،  سزای  پێغەمبەر)د.خ(  بۆیە 
كوڕەكانیان  لە  تۆپزیی  ویستیان  دایكەكان  و  باب 
َل  خوارەوە:  ناردە  ئایەتەی  ئەم  خوا  بەاڵم  بكەن، 
البقره : 256.  اْلَغيِّ  ِمَن  ْشُد  الرُّ  َ َبنيَّ تَّ َقد  يِن  الدِّ ِف  ِإْكَراَه 
ڕێی  دیندا،  وەرگرتنی  لە  نیە  كردن  تۆپزیی  واتە: 

ڕاست و ڕێی چەوت لەیەك جیابوونەتەوە.
بەڵێ، مادام خوای كاربەجێ ڕێیداوە، كە ئینسان 
بگرێ)16(  چەوت  ڕێی  و  ڕاست  لەڕێی  هەركام، 
زۆریی  نابێ  و  بێ  سەرپشك  خۆی  بۆ  دەبێ   ،
لێبكرێت و ئیجبار بكرێت، خوای پەروەردگار هەر 
لەوبارەوە، كە تەنانەت ئەویش مافی ئەوەی نیە ئەو 

هەقە لە ئینسانەكان زەوت بكات، بە پێغەمبەر)د.خ( 
ُكلُُّهْم  اْلَْرِض  ِف  َمن  َلَمَن  َك  َربُّ َشاَء  )َوَلْو  دەفەرموێت: 
ى َيُكوُنوا ُمْؤِمِننَي يونس:99.  اَس َحتَّ يًعا َأَفَأنَت ُتْكِرُه النَّ َجِ
واتە: ئەگەر پەروەردگارت بیویستایە –كە خەڵكی 
كە  ئەوانەی  هەموو  ئەوە  بێنن  ئیمان  تۆپزیی  بە 
لەسەر زەوین، تێكڕا ئیمانیان دەهێنا، ئه نجا ئایا تۆ 
ئەی موحەممەد! زۆر لە خەڵكی دەكەی تاكو ئیمان 

بێنن؟!!
وەك دەبینین خوای كاربەجێ زۆر بە ڕوونی 
پێغەمبەری  تەنانەت  كە  دەكات،  ئەوە  ڕه فزی 
خەڵكی  لێكردنی  تۆپزیی  مافی  كۆتاییش)د.خ( 
خوای  ئەگەر  چونكە  هێنان،  ئیمان  بۆ  هەبێت، 
بهێنن،  ئیمان  زۆر  بە  بيويستايه   كاربەجێ 
بە  بەرانبەر  هەیە  كێ  دەهێنا،  ئیمانیان  هەموویان 
نەیویست  كە خوا  بەاڵم  بوەستێت؟!  ئیرادەی خوا 
محه مه د  ئەی  ئایا  بێنێ،  خەڵك  بە  ئیمان  زۆر  بە 
بێنن؟!  ئیمان  كە  دەكەی  خەڵك  لە  زۆر  تۆ  )د.خ( 
واتە: بۆت نیە، هەروەها خوای دادگەر دەفەرموێت: 
َصْيِطٍر الغاشيه -22. واتە: تۆ دەسەاڵتت  لَّْسَت َعَلْيِهم ِبُ
اٍر  بَّ بەسەریاندانیە، یان دەفەرموێت: َوَما َأنَت َعَلْيِهم ِبَ

ق: 45.  واتە: تۆ بۆت نیە زۆریان لێ بكەی. 
زۆر  ڕابردن،  كە  ئایەتانەی  ئەو  ده ڵێين،  بۆيه  
لە  ئینسان  ئازادبوونی  كە  بە جوانی دەیسەلمێنن، 
پێ  ئیمانی  كە  بەرنامەی خوادا،  و  ئایین  بەرانبەر 
دێنێ، یان نا! حەقیقەتێكی شەرعیی گەورە و ڕوون 
شەریعەتی  لە  ئینسان  و،  چوونە  و  چەند  بێ  و 

خوادا، خاوەنی ئیرادەی ئازادانەی خۆیەتی. 
شارەزا  ئیسالم  لە  كە  كەس  هەندێك  بەاڵم 
مسوڵمانێك،  كە  دەبینن  جاروباریش  و،  نین 
ئیسالمیی،  الیەنێكی  یان  مسوڵمانێك،  چەند  یان 
سروشتی  لەگەڵ  كە  هەیە،  بیروبۆچوونێكی 
باسم  كە  حەقیقەتانەدا  ئەو  لەگەڵ  و،  ئیسالمدا 
دادگەر  خوای  شەریعەتی  دەربارەی  كردن 
و  هەڵوێست  ئەو  دیتنی  سۆنگەی  لە  ناگونجێت، 
ناشەرعییانەوە،  و  هەڵە  بیروبۆچوونە  و  ڕەفتار 
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دووچاریی بەهەڵەدا چوون و چەواشەبوون دەبن 
بیستوویانە،  و  بینیویانە  ئەوەی  كە  وادەزانن  و، 
ئەوە هەڵوێست و ڕای ئیسالمە! بەاڵم من زۆر بە 
ڕاشكاوییەوە دەیڵێم: كە بەهیچ ڕەنگێك شێواز و 
بنیاتنانی قەوارە و  ڕێگای شەرعیی و سروشتی 
دەوڵەتی ئیسالمیی، بریتی نیيە لە تیرۆر و تۆقاندن 
بەڵگەی  بە  كردن!  خەڵك  لە  تۆپزیی  و  زۆر  و، 
قورئان،  دواندن)خگاب(ەكانی  هەموو  كە  ئەوە، 
كە لە شاری مەدینە و پاش دامەزراندنی قەوارە 
ڕێكخستنی  بەمەبەستی  ئیسالمیی،  دەڵەتی  و 
كاروباری ژیان و گوزەرانی مسوڵمانان، هاتوونەتە 
كە  )خطابات(،  دواندنانە  ئەو  تێكڕای  خوارێ، 
]َياءيها  بە:  یاسا شەرعییەكانیان گرتوونە خۆیان، 
چی  ئەوە  ئایا  ئه نجا  دەستپێدەكەن،  آمنوا[  الذين 
كۆمەڵگایەك  سەرەتا  دەبێ  یانی:  دەگەیەنێت؟! 
پێكبێت و خەڵكێك هەبن، ئیمان بهێنن، ئه نجا خوای 
كە  دەزانێت،  ئەوەیان  شایستەی  بە  پەروەردگار 
ئەمر و نەهییەكانی خۆییان ئاڕاستە بكات، لە بوار 
وەك  گوزەراندا،  و  ژیان  جیاجیاكانی  الیەنە  و 
ئەوجار  بناغەكەی،  دانرانی  پاش  بینایەك  چۆن 

دیوارەكەی دادەنرێت!
ئه نجا  هەبێ،  كۆمەڵگایەك  دەبێ  بەكورتی: 
هەركەسێك  بۆیە  دەبێت،  ئیسالمیی  دەوڵەتی 
لە  دەبێ  بنیاتبنێ،  ئیسالمی  دەوڵەتێكی  بیەوێت 
دەستپێبكات،  ئیسالمییەوە  كۆمەڵگایەكی  پێكهێنانی 
بێ  دیواردانانی  وەك  كارەكەی  بیەوێت  ئەگەر 
بناغە، نەیەتە بەرچاو و، كرد و كۆشەكەی نەبێتە 

جموجۆڵێكی عاتیفییانە و نەخشی سەر ئاو!

4-وەاڵمدانەوەیسێئیشكالوپرسیار
كە  دەزانم،  پێویستی  بە  چواره مه شدا  خاڵی  لەم 
ئەگەر بە كورتیی و گوشراوییش بێت، ئاماژە بۆ سێ 
لە  جۆرێك  كەسدا  زۆر  مێشكی  لە  كە  بكەم،  بابه ت 
دوو دڵیی و بەرچاو لێڵییان دروستكردووە، لە بواری 

هەڵوێستی شەریعەت بەرانبەر بە تیرۆر و ئیرهاب. 

یەكەم:مەسەلەیجەنگوجیهاد:
كەسانێك كە وەك پێویست لە نێوەڕۆكی تیرۆر 
ئیسالمییش  جیهادی  و  جەنگ  مەسەلەی  لە  و، 
نەبوونە دەپرسن و دەڵێن: چۆن ئیسالمێك  حاڵی 
دەڵێت: دەبێ جەنگ  و،  بە جیهاد هەیە  بڕوای  كە 
بستە  هەتا  بێت،  بەردەوام  كوفردا  ئەهلی  گەڵ  لە 
خاكێكی سەر زەمین نامێنێ، كە بانگەوازی پەیامی 
خوای پەروەردگاری نەگەیشتبێتێ؟)17(  دەگونجێ 

بگوترێت: دژی زەبر و زەنگ و ئیرهابە؟!
لەوەاڵمدا دەڵێین: 

حاڵەتی  لە  و  ئەسڵدا  لە  جیهاد  و  جەنگ   -1
دەوڵەتی  مسوڵماناندا،  سروشتی  و  ئاسایی 
كتێبی:  لە  )الماوردی(  هەڵدەستێت،  پێی  ئیسالمیی 
)األحكام السلطانیة(داو، باقی شارەزایانی سیاسەتی 
هێناویانە،  سەرچاوەكانیاندا  و  كتێب  لە  شەرعیی 
و  جەنگ  و  جەنگاوەر  سوپای  پێكهێنانی  كە 
جیهادكردن، یەكێكە لە ئەركە گرنگەكانی حوكمڕانی 
خاڵدا  دە)10(  لە  )الماوردی()18(   كە  مسوڵمانان، 

كورتی كردوونەته وە. 
2- بەاڵم لە حاڵەتی نائاسایی مسوڵماناندا، كە 
ئۆممەت  ئێستای  وەزعی  وەك  نامێنێ  دەوڵەتیان 
كۆیان  نیە  سێبەرێكیان  و  سایە  و  قەوارە  كە 
بكاتەوە ئەوە لەو حاڵەتانەدا، وەك شتێكی ناچاریی 
كۆمەڵێك  هەر  لەسەر  )إستثنائي(  هەاڵواردن  و 
خۆیان  توانا،  بەپێی  كە  پێویستە،  مسوڵمانان  لە 
ناكرێت  چونكە  بكەن،  ئامادە  جیهاد  و  جەنگ  بۆ 
و)19(   دەربێنن  كراسی  لە  دەست  هەموویان 
دەستیان لە ئەژنۆیان وەربێنن و، لێبگەڕێن ئەهلی 
چەندان  دیارە  بفەوتێنن،  دینەكەیان  تێكڕای  كوفر 
فەرموودەش هەن كە باسی كۆمەڵی سەركەوتوو 
دەربازبوو)الفرقة  كۆمەڵی  المنصورة(و  )الطائفة 
مسوڵمانان  بە  ئەوە  موژدەی  و،  دەكەن  الناجیة( 
دەدەن، كە لە حاڵەتی شپرزەیی وەزعی ئۆممەتیشدا، 
و  فیداكاریی  بە  درێژە  كە  هەردەمێنن،  كۆمەڵێك 
جەنگ و جیهادی ئیسالمییانە دەدەن، بۆ وێنە: } َلْن 
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يُن َقاِئَمًا ُيَقاِتُل علية ِعَصاَبٌة ِمَن اْلُْسِلِمنَي  َح َهَذا الدِّ َيْبَ
اَعُة{ َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم برقم: )1922(. ى َتُقوَم السَّ َحتَّ

وا َلُْم  هه ڵبه ته  ئەم ئایەتەش كەدەفەرموێت: َوَأِعدُّ
ْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ  ٍة َوِمْن ِرَباِط اْلَ َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ

ُكْم النفال: 60. ِ َوَعُدوَّ اللَّ
سروشتی  مافێكی  و  ڕەوایە  یەكجار  شتێكی 
بترسێنێ،  دوژمنی خۆی  كە  دروستكراوێكە،  هەر 
ڕوانگەی  لە  هەم  و  عەقڵ  ڕووی  لە  هەم  دیارە 
شەریعەتیشەوە، هەموو مەخلووقێك ئەوە بۆ خۆی 
بەهەق دەبینێ، كە دوژمنی خۆی بترسێنێ و، ئەوە 
كە ئینسان دەسەاڵت و سام و هەیبەت و هێزێكی 
بۆئەوەی  بترسێنێت،  دوژمنەكەی  كە  هەبێت 
نەتوانێت دەستدرێژیی بكاتەسەر، بە هیچ پێودانگ 
و عەقڵێك تۆقاندن و ئیرهاب نیە، واتە: ئەو ئیرهابە 
ترساندنێكی  ئەوە  بەڵكو  تیرۆرە،  هاوتای  كە  نیە 
ڕەوا و شەرعییە و، هیچ تۆز و گەردێكی لەسەر 
و  لەخۆنەكردن  بەرگریی  بەپێچەوانەوە:  و،  نیە 
گه وره يه ، چونكە  یەكجار  گوناحێكی  تەسلیمبوون، 
تۆ دەبێ دوژمنی خۆت بترسێنی، بۆئەوەی تەماعت 
نەرمت  تووك  و  ئاسان  نێچیرێكی  بە  و،  تێنەكات 
تەسلیمبوون  بەهۆی  هەركەسێك  تێنەگات، چونكە 
بدات  هان  دوژمنەكەی  خۆبەستەوەدانییەوە،  و 
كەستەمی لێبكات و دەستدرێژیی بكاتەسەر، ئەوە 
ئیسالم  بەاڵم  بەشدارە!  ستەمەكەیدا  و  زوڵم  لە 
دەڵێت: دەبێ بەشێوەیەكی بە هەق و لە سنووری 
شەرعدا ئەو هێز و توانایەت بەكاربهێنیت و، خۆت 
گیرۆدەی ستەم و دەستدرێژیی و تێپەڕاندن نەكەی!
وا َلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن  بەڵێ ئیسالم دەڵێت: َوَأِعدُّ
ُكْم  َوَعُدوَّ  ِ اللَّ َعُدوَّ  ِبِه  ُتْرِهُبوَن  ْيِل  اْلَ ِرَباِط  َوِمْن  ٍة  ُقوَّ
النفال: 60. واتە: چیتان پێ دەكرێ لە هێز و توانا 
و، ئەسپی بەستراوە و تایبەت، ئامادەی بكەن، تاكو 
دوژمنی خوا و دوژمنی خۆتانی پێ بترسێنن، ئه نجا 
جێی سەرنج ئەوەیە كە خوای كاربەجێ نەیفەرمووە: 
)ُتْهِلكون به..( پێی بفەوتێنن و بنبڕ بكەن، بەڵكو تەنها 
هەرئەوەندە  كەواتە:  بترسێنن!  پێی  دەفەرموێت: 

نەفرۆشێ  پێ  شەڕت  و  بترسێت  دوژمنەكەت  كە 
ڕێگریت  كە  بترسێت  هێندە  و،  بهێنێ  لێ  وازت  و 
لێنەكات و، لێت بگەڕێ، شەریعەتی خوا ڕابگەیەنی 
لە ژیان و گوزەرانی خەڵكیدا بەڕێوەی بەری،  و، 
ئیسالمی  بۆ دەوڵەتی  مادام سەرانە دەدات و مل 
كەچ دەكات ـ تۆش وازی لێبێنە، با لەسەر كوفری 

خۆشی بمێنێتەوە. 

دووەم:مەسەلەیئیغتیال)پەنهانكوژیی(:
مەسەلەی  ئەم  پەنهانكوژیی،  واتە:  )اإلغتیال( 
مێشكی  لە  كە  مەسەالنەی  لەو  یەكێكە  ئیغتیالیشه  
هەندێك كەسدا، دوو دڵیی و گومانی دروستكردووە. 
   هەندێك كەس لەبەرئەوەی كە پێغەمبەر)د.خ( 
مسلمه (ی  بن  )محمد  بەناوی  هاوەاڵنی  لە  یەكێك 
ناردووە بۆ كوشتنی )كعب بن األشرف( سەرۆكی 
جوولەكەكانی )خەیبەر( وەك لە )صحیحی: البخاری 
پێغەمبەر)د.خ(  كە  هەروەها  هاتووە،  ومسلم(دا 
)إبن  كوشتنی  بۆ  ناردووە  عتیك(ی  بن  )عبدالله 
لە  ئەوەش  رافع(ە،  )أبو  كونیەكەی  كە  ُحَقيق(  أبي 
)صحیح البخاری(دا هاتووە و، ئەمیش یەكێك بووە 

لە سەرانی كوفر و شیرك. 
نەفەری  پێغەمبەر)د.خ(  دەڵێن:  كەس  هەندێك 
تایبەتی ناردووە بۆ ئیغتیالكردنی هەركام لە: )إبن 
ئەوانە  دیارە  ئه نجا  ُحَقيق(،  أبي  )إبن  و  الشرف( 
پێیانوایە  بۆیە  تێگەیشتوون!،  تیرۆر  بە  ئیغتیالیش 
كە پەنهانكوژكردنی ئەو دوو سەركردەیەی ئەهلی 
كوفر، بەڵگەیە لەسەر هەبوون و ڕەوابوونی تیرۆر 
لە ئیسالمدا!، بەاڵم لەڕاستیدا بەڵگە هێنانەوەكەیان 
پێناسەی  پێشتر  ئێمە  نیە، چونكە  تەواو  و  ڕاست 
زۆر  بە  لە  بریتیيە  گوتمان:  و  كرد  تیرۆرمان 
سەپاندنی بیروڕا و سیاسەتی خۆت بەسەر غەیردا، 

بەاڵم ئیغتیال واتە: پەنهانكوژیی!
پاشان پێویستە بپرسین: كە ئایا پێغەمبەری خوا 
)د.خ( كە نازناوی )رحمه  للعالمین(ی هەیە! كەی و 
چۆن ئیجازەیداوە كە ئەوانە بكوژرێن؟!   لەوەاڵمدا 
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لەكاتێكدا  پێغەمبەر)د.خ(  مۆڵەتدانەی  ئەو  دەڵێین: 
بووە، كە دەوڵەتێكی ئیسالمی هەبووە و، پەیمانی 
مۆركردووە لەگەڵ ئەو سەركردانەدا، لەگەڵ )كەعبی 
جوولەكەكانی  سەرۆكی  كە  ئەشڕەف(  كوڕی 
خەیبەر بووە و، لەگەڵ )ئیبن و ئەبی حوقەیق(دا، كە 
هاواڵتییەكی باش و سەر ڕاست بن، كەچی ئەوان 
هەڵوەشاندۆتەوە  پەیمانیان  و،  كردووە  غەدریان 
و، دەستیانكردووە بە خیانەتكاریی و دوژمنایەتیی 
لەگەڵ  ژێربەژێركاریی  و،  مسوڵمانان  و  ئیسالم 
پێغەمبەر)د.خ(و  ئاشكرایەكانی  ناحەزە  و  دوژمن 
ئەم  دادگەر  خوای  ئیدی  ئیسالمییەكەیدا،  دەوڵەتە 
ئایەتەی ناردۆتە خوارێ لەوبارەوە كە دەفەرموێت: 
ِديِنُكْم  ِف  َوَطَعُنوا  َعْهِدِهْم  َبْعِد  ن  مِّ اَنُهم  َأْيَ َكُثوا  نَّ َوِإن 
َينَتُهوَن  َلَعلَُّهْم  َلُْم  اَن  َأْيَ َل  ُهْم  ِإنَّ اْلُكْفِر  َة  َأِئمَّ َفَقاِتُلوا 

التوبه :12.
كە  ئەوەی  دوای  و  هات  ئەگەر  ئه نجا  واتە: 
پەیمانیانداوە، پەیمانەكەیان هەڵوەشاندەوە و، تانە و 
تەشەریان لە دینی ئێوەدا و، دژایەتییان كردن، ئەوە 
ئەوانە  چونكە  بكوژن،  كوفر  سەرانی  لەوحاڵەتەدا 
خاوەن بەڵێن نین، بۆئەوەی وازبێنن لەو دژایەتیی 
و خیانەتەیان، كەواتە: كوژرانی سەرانی بێ بەڵێنی 
كە  بووە،  ئەوە  بۆ  پەنهانكوژیی،  بەشێوەی  كوفر، 
میللەتەكەیان لەگەڵیان نەفەوتێ و، تەنها سەری مار 
پان بكرێـتەوە، ئاخر بۆچی ئەو خەڵكە بەبێ خەتا 
پەیمانی  سەركردە  بابای  كە  لەحاڵێكدا  بكوژرێت، 
ڕەنگە  و،  كردووە  خیانەتی  و  هەڵوەشاندۆتەوە 

خەڵكەكە ئاگای لە هیچ نەبێت، بۆچی باجی لەگەڵ 
موشریكەكاندا  لەگەڵ  بەینی  و  كەین  ئەو  بدەن؟! 
كردبێ، كە پیالن بگێڕن دژی ئیسالم، میللەتی بێ 
خەتا و بێ ئاگا، هیچ پاساوێك نیە بۆ كوشتنیان، 
كەواتە: باشترین چارەسەر ئەوەیە كە سەری ئەو 
و،  ڕەوایە  زۆر  شتێكی  ئەوە  بكرێتەوە،  پان  مارە 

وەك عەرەب گوتوویانە: )ال غبار علیە(. 
خەباتی  لە  كورد  گەلی  وەك  ئێمەش  ئنجا     
سەرانی  و  بەرپرسان  كە  ڕزگارییخوازیماندا، 
بناغەیە  ئەو  لەسەر  هەر  دەكوشتن،  )بەعس(مان 
بەرپرس  كە  دیكە  میللەتێكی  هەر  هەروەها  بووە، 
شتێكی  دەكوژێت،  خۆی  دوژمنەكانی  سەرانی  و 
یان  بێت  بەئاشكرا  جا  ڕەوایە،  و  مەنتیقیی 
بەپەنهانیی، چونكە چۆن باشتر زەفەر بە دوژمنت 
مادام  ئەوە چاكترە،  بێت،  كەمتر  زیانت  و،  بەريی 
ئەو هەرچی لەدەستی بێت و، پێی بكرێت لە دژت 
ئەنجامی دەدات و، لە هیچ شتێك سڵ ناكاتەوە و، 

بەهیچ بەڵێن و پەیمانێكەوە پابەند نیە! 
دیفـاع  بێ  خـەڵكی  كوشـتنی  مەسەلەی  سێیەم: 
كۆتاییە، كە  ئیشكالی سێیەم و  ئەمیش  و الشـەڕ: 
ڕوونی  و  بخەمەسەر  تیشكی  دەزانم  بەپێویستی 

بكەمەوە. 
نیە!  ئیسالمدا  لە  تیرۆر  چۆن  دەڵێن:  خەڵكێك 
لەحاڵێكدا كە ئیسالم ڕێگا دەدات، خەڵكی بێ دیفاع 
وەك: ئافرەت و منداڵ و پیر و نەخۆش و ڕەبەن و 
كرێكار، بكوژرێن؟! ئێمە لە وەاڵمی ئەو قسەیەشدا 

زۆریی لە خەڵك كردن، بۆ وەرگرتنی عەقیدە و دین، 

كە بریتی بێ لە ئیسالم، پێچەوانەی 

حیكمەتی خوای پەروەردگارە

;
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بە پێویستی دەزانین ئەم چەند ڕاستییە بخەینەڕوو: 
1- زانا و پێشەوایانی ئیسالم تێكڕا لەسەر ئەوە 
یەك دەنگن، كە )ئافرەت و منداڵ( نابێت بكوژرێن، 
لەسەرە،  پێغەمبەر)د.خ(  فەرمایشتی  دەقی  چونكە 
 ِ اللَّ َسِبيِل  ِف  )َوَقاِتُلوا  ئایەتی:  وێڕای حوكمی گشتی 
اْلُْعَتِديَن  بُّ  ُيِ َل   َ اللَّ ِإنَّ  َتْعَتُدوا  َوَل  ُيَقاِتُلوَنُكْم  الَِّذيَن 

البقره :190.
بەڕاشكاویی  كە  فه رموودانه ش  لەو  یەكێك 
منداڵ  و  ئافرەت  كوشتنی  جەنگیشدا  گەرمەی  لە 
قەدەغە دەكات، ئەو فەرمایشتەیە، كە دەفەرموێت: 
 ُ ِ َصلَّى اللَّ }ُوِجَدْت اْمَرَأٌة َمْقُتوَلًة ِف َبْعِض َمَغاِزي َرُسوِل اللَّ
ُ علي َوَسلََّم َعْن َقْتِل  ِ َصلَّى اللَّ علية َوَسلََّم َفَنَهى َرُسوُل اللَّ
ْبَياِن{ َأْخَرَجُه َماِلك ف )الوطأ( برقم: )277(،  َساِء َوالصِّ النِّ
َوُمْسِلم   ،)2851( َوالُبَخاِريُّ برقم:   ،)4739( د برقم:  َوَأْحَ
ئافرەتێكی  واتە: جەنازەی  )4645( وغيرهم.  برقم: 
پێغەمبەر)د.خ(  جەنگەكانی  لە  یەكێك  لە  و  كوژرا 
بینرا، پێغەمبەر)د.خ( فەرمانی دەركرد و، كوشتنی 

ئافرەت و منداڵی قەدەغە كرد. 
و  كرێكار  نەكوژرانی  لەبارەی  هەروەها   -2
فەرموودەی  الموظـف(یشەوە  و  )األجیر  كارمەند 
كە  هەیە،  پێغەمبەر)د.خ(  دروستی  و  ڕاست 
دەفەرموێت: پێغەمبەر)د.خ( نەفەرێكی نارد بۆ الی 
كە  بێ،  ڕازی  لێ  خوای  وەلید(  كوڕی  )خالیدی 

سەركردەی سوپا بوو، پێی فەرموو:
الل  َرُسوَل  ِإنَّ  َلُه:  َفُقْل  الَوِليد،  ْبِن  َخاِلِد  ِإل  }إْنَطِلق 
د  يأمرَك َيُقوُل: ل تقتَلنَّ ذِرّيًة ول َعِسيفًا{ َأْخَرَجُه َأْحَ
ف  َساِئيُّ  َوالنَّ  ،)2669( برقم:  َداُوَد  َوَأُبو   ،)16035( برقم: 
»الُكْبَى« برقم: )8625(، َواْبُن َماَجْه برقم: )2842(، َواْبُن 
َوَقاَل:   ،)2565( برقم:  َواحَلاِكُم   ،)4789( برقم:  اَن  ِحبَّ
خالیدی  بە  بچۆ  واتە:   . ْيَخنْيِ الشَّ َشْرِط  َعَلى  َصِحيٌح 
پێ  فەرمانت  خوا  پێغەمبەری  بڵێ:  وەلید  كوڕی 

دەكات، كە ژن و منداڵ و كرێكار مەكوژە. 
)شیخ( پیر  ئینسانی  لەبارەی  هەروەها   -3
یشەوە، ئەم فەرمایشتە هەیە، كە نابێت لە جەنگدا 
بكوژرێت، هەرچەندە فەرموودەی یەكەم و دووەم 

لەسەر  مشتومڕی  تۆزێك  ئەمیان  و  بەهێزترن 
هەیە، دەفەرموێت:

}َوَل َتْقُتُلوا َشْيًخا َفاِنًيا َوَل ِطْفاًل َوَل َصِغًيا َوَل اْمَرَأًة{ 
َأْخَرَجُه َأُبو َداُوَد برقم: )2614(.

4- هەروەها دەربارەی جوتیار و كاسبكارانیش 
ئەم فەرموودەیە لە )عمر بن الخطاب(ەوە هاتووە، 
فال  الفاّلحني،  ف  الل  )ِإتقوا   : گوتوویەتی)20(  كە 
پارێز  واتە:   ، احلرب(  لكم  ينصبوا  أن  إل  تقتلوهم 
لەخوا بكەن لە بارەی جوتیار و كاسبكارانەوە و، 
بپارێزن و مەیانكوژن، مەگەر بۆتان  دەستیان لێ 

بێنە مەیدانی جەنگەوە. 
لەمانە  هەركام  كە  بزانرێت  پێویستە  بەاڵم 
بەمەرجێك ناكوژرێن، كە بەشداریی جەنگ نەكەن، 
بەاڵم ئەگەر بەشداریی جەنگ بكەن، ئەوە بێگومان 

دەكوژرێن. 
دیارە پێشتریش باسمان كرد، كە ڕای جەماوەر 
و زۆربەی هەرەزۆری پێشەوایان و زانایان ئەوەیە 
وەك )إبن تیمیه ( لە كتێبی: )السیاسة الشرعیة(دا)21(  
هێناویەتی، كە كوشتنی ئەهلی كوفر لە شەڕدا، لەبەر 
كوفرەكەیان نیە، بەڵكو لەبەر دژایەتییانە بۆ ئەهلی 
ئیسالم، هەربۆیەش هەركاتێك سەرانەیاندا، دەست 
هەڵوێستی  ئەمە  دیارە  هەڵدەگیرێت،  كوشتینان  لە 
دیفاع  بێ  خەڵكی  كوشتنی  دەربارەی  شەریعەتە 
لەكاتی جەنگدا، بەاڵم ئەگەر لەكاتی جەنگدا نەبێت، 
ئەوە چاكتر و لە پێشتر دروست نیە، چونكە ئەگەر 
بەشداربووان  غەیری  كوژرانی  جەنگدا  لەكاتی 
دروست نەبێ، دیارە دروست نەبوونی كوژرانیان 
لە غەیری كاتی جەنگدا، شتێكی ڕوون و بێ چەند 

و چوونە. 
دوژمنێكی  لەكاتێكدا  ئایا  كە  لەوبارەوە  بەاڵم 
و  قەالچۆكردن  بە  هەڵدەستێ  جوولەكە  وەك 
فەلەستین،  گەلی  وەك  مسوڵمانانی  كوشتنی 
و  جەنگاوەر  نێوان  بخاتە  جیاوازیی  ئەوەی  بێ 
وەك  مسوڵمانانیش  دروستە  ئایا  مەدەنییەكانەوە، 
بەرپەرچدانەوە، بەهەمان شێوە و، بەهەر شێوازێك، 
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ئیسالم  زانایانی  لەوبارەوە  ئەوان بكوژن؟!  بۆیان بگونجێ، خەڵكی  كە 
ڕاجیایی )إختالف(یان هەیە، بەاڵم واپێ دەچێ ڕای ئەوانە ڕاستتر بێت، 
كە دەڵێن: بەڵێ دروستە، چونكە خوای دادگەر فەرموویەتی: َفَمِن اْعَتَدى 
ْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم البقره : 194. واتە: جاهەركەسێك  َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه ِبِ
سەر،  بكەنەوە  دەستدرێژیی  خۆی  وەك  كردنەسەر،  دەستدرێژیی 
ْثُلَها الشوری: 40. واتە: تۆڵە و  َئٌة مِّ َئٍة َسيِّ هەروەها فەرموویەتی: َوَجَزاُء َسيِّ
سزای خراپەیەك، خراپەیەكی وەك خۆیەتی. بەاڵم پێویستە بزانرێ، كە 
هەر كار و كردەوەیەك زیانی لە قازانجی زیاتر بێت، ئەگەر لە خودی 

خۆیشیدا ڕەوا )مباح( بێت، لەبەر زیانی زۆری، هەر حەرام دەبێت. 

لهكۆتاییشدادەڵێم:
هەڵقواڵوی  سیاسیی،  و  فیكریی  زاراوەیەكی  و  وشە  وەك  تیرۆر 
وەك  تیرۆركردنیش  و،  فەڕەنسا  بەتایبەتی  ڕۆژئاوایە،  كۆمەڵگایەكانی 
جەوهەر و نێوەڕۆك، دیاردەیەكی جیهانییە، واتە: جەوهەری تیرۆركردن 
و  بەئیسالم  پەیوەندییەكی  هیچ  و،  جیهانییە  دیاردەیەكی  ئیرهاب  و 
و  ئیرهاب  ڕۆژان  لە  ڕۆژێك  مسوڵمانێك  ئەگەر  و،  نیە  مسوڵمانانەوە 
تیرۆری كردبێت بە پیشە، ئەوە پێچەوانەی شەریعەتی خوا و پێچەوانەی 
ئایین و بەرنامەكەی خۆی جواڵوەتەوە، بەاڵم ترساندنی دوژمن لە حاڵەتی 
جەنگ و ڕووبەڕووبوونەوەدا، هچ پەیوەندیی بە تیرۆر و ئیرهابەوە نیە، 
بێگومان  ناوبراو،  واتای ڕاستەقینەی وشەی  پێناسەو چەمك و  بەپێی 
پیرۆزە  شتێكی  بەدوژمنیش،  نەبوون  تەسلیم  و  لەخۆكردن  بەرگریی 
و هەموو میللەتان و، هەموو خاوەن عەقڵێكیش ئەوە بەڕەوا دەزانێت، 
هەیبەت  و  عیززەت  و  هەبێت  سامێكی  ڕووبەڕووبونەوەدا  لەكاتی  كە 
و قووەتێكی هەبێت و، وابێت كە دوژمن لێی بسڵەمێتەوە و، نەتوانێت 

دەستدرێژیی بكاتە سەرێ و زوڵمی لێ بكات.
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)1( واتە زانایانی )أصول الفقه( كە لەبارەی چۆنیەتی 
هەڵهێنجانی حوكمە شەرعییەكانەوە دەكۆڵێتەوە.

 )2( ص276.
 )3( كە )المعجم الوسيط( لێیەوە نەقڵكردووە.

)4( ج 5 ص6683.
)5( ص 431، ط8.

)6( بڕوانه : ص431 ط8 ساڵ:1375 هـ ق.
)7( ئەو كتێبەم لەسەر )CD(ییەك تەماشاكرد، كە 

بە فارسی نووسراوە.
و  دیمەن  تەنها  )تقویم(  شێوە  لە  مەبەست   )8(
و  شێوە  مەبەست  بەڵكو  نیە،  جەستەیی  ڕواڵەتی 
پێكهاتەی دەروونیی و ڕواڵەتییەتی، كە مرۆڤ پێیان لە 

دروستكراوەكانی دیكە خوا جیاكراوەتەوە.
ألحكام  )الجامع  ج1ص95،  القاسمي(  )تفسير   )9(

القرآن( ج1 ص223، )في ظالل القرآن( ج1ص56. 
)10( خۆشگوزەرانان.
 )11( زێدەڕۆییكەران.

و  نین  مسوڵمان  كە  ئەوانەی  واتە:  )ذميِّون(   )12(
لەژێر سایەی دەوڵەتی ئیسالمیدا ژیان بەسەردەبەن، كە 
دەبێت دەوڵەتی ئیسالمیی ئاگای لێیان بێت و مافەكانیان 
بۆیەش  بپارێزێ،  ئازادییەكانیان  و  بكات  دابین  بۆ 
ئەركێكی  وەك  مافەكانیان  چونكە  )ذمي(  ناونراون: 
شەرعی لەئەستۆی مسوڵمانان و دەوڵەتی ئیسالمییدان.
ص206،  الّصحاح(  )خمتار  وەك  ة(ش  )ِذمَّ وشەی 

گوتوویەتی: ]هي العهد والَعْقد الـُمْبَُم بني طرفني أو أكثر[.
)13( ئەوەی نێوان دوو كەوانەكە خۆم زیادم كردوە، 

چونكە سیاقی قسەكانی )شیخ اإلسالم( دەیگەیەنێ.
)14( بڕوانە: )فتح القدیر( للشوكانی، ج1 ص357، كە 
گوتوویەتی: ئەو بەسەرهاتە هەركام لە )أبو داود: 2682، 

المنذرو..الخ(  وإبن  وإبن جریر)10/3(  والنسائی: 68و69، 
لە )إبن عباس(ەوە گێراویانەتەوەو، بڕوانە: اإلستیعاب فی 
بیان ااڵسباب، ج1 ص195. لەئاڵقەی یەكەم دا دەقی ئەو 
هۆی هاتنەخوارەوە )سبب النزول(مان لەعەڕەبیی هێناوە.
)15( بۆ زانینی بەسەرهاتی چۆنیەتی دەركرانی ئەو 
سێ تیرە جوولەكەیە لە شاری مەدینە، كە لە ئەنجامی 
سزاو  دووچاری  دا،  خیانەتیان  و  شكاندن  پەیمان 
النبویه ( البن هشام، ج3ص  تۆڵەبوون، بڕوانە: )السیره  

50 تا54،و ج3 ص199ەو ج3 ص244 تا265.
)16( بڕوانە: )مختصر تفسیر إبن كثير(ج1 ص239 ، 

)فتح القدیر( للشوكانی، ج1 ص357.
چونكە  نیە،  ڕاست  ڕەهاییە  بەو  قسەیە  ئەو   )17(
كوفر  ئەهلی  سەرجەم  دژی  ئیسالمیی  قەوارەی 
دژی  لە  كە  دوژمنانێك  دژی  تەنیا  بەڵكو  ناجەنگێ، 
ِف  َوَقاِتُلوا  فەرموویەتی:  دەجەنگن، دەجەنگێ، وەك خوا 
اْلُْعَتِديَن  بُّ  َ َل ُيِ ُيَقاِتُلوَنُكْم َوَل َتْعَتُدوا ۚ ِإنَّ اللَّ ِ الَِّذيَن  َسِبيِل اللَّ
البقره  -190- كە لە ئه ڵقەی یەكەمی ئەم زنجیرە بابەتەدا 
خواش  پەیامی  گەیاندنی  دیارە  دەربارەكرد،  قسەمان 
و  زانیاریی  تەكنۆلۆژیایی  گەشەكردنی  ڕۆژگاری  لەم 
ڕاگەیاندن دا، ئاسان بووە و پەكی لەسەر سوپا و هێز 

نەكەوتووە.
)18( بڕوانە: )األحكام السلطانية(ص6و7.

)19( بۆ كەسێك بەكاردێ، وەك مردوو تەمای لە 
خۆی نابێ، چونكە ئینسان كە مرد، پێش ئەوەی الشەی 
چونكە  دەرێ،  دێننە  كراسی  لە  دەستەكانی  ببێ،  ڕەق 
كە ڕەق بوو، دەبێ جلەكانی لەبەردا بدڕێنی، ئەگەر نا 

دەستەكانی نایەنە دەرێ.
)20( بڕوانە: )سنن البیهقی( ج9، ص91.

)21( ص 132،133.

سهرچاوهوپهراوێزهكان
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زەمینەكانی گەشەكردنی

 تیرۆر

د. كامەران محەمەد

بڕوانامه ی  هه ڵگری  ه دایكبووه . 
ل سلێمانی  له    1976 ساڵی 

هه یه .  چاپكراوی  كتێبی  پێنج  مێژوو. 
فه لسه فه ی  له   رایه  

دكتۆ

ردووه ته وه .
ن توێژینه وه ی باڵوك

چه ندی
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سەردەم،  كوشندەی  پەتایەكی  وەك  تیرۆر 
هەیە،  بەخۆی  تایبەت  گەشەكردنی  زەمینەی 
دەردە  ئەو  بنەبڕكردنی  كۆنترۆڵكردن و  بۆ  جا 
كوشندەیە، دەبێت بەو زەمینەیە ئاشناببین  و پەی 
بە هۆكارەكانی ئەو دیاردە ترسناكەی كۆمەڵگەی 
سەربەنەوە  لەو  بتوانین  تا  ببەین.  مرۆیی 
چارەسەری بنەڕەتی پێشكەش بكەین، تیرۆر وەك 
تاكە  زادەی  مێژوویی  و  مرۆیی   دیاردەیەكی  هەر 
هۆكارێكی دیاریكراو نییە، بەڵكو هۆكاری جیاواز  و 
ڕەهەندی جۆراوجۆر ڕۆڵیان لە بەدیهێنانیدا هەیە، 

گرنگترین ئەو هۆكارانەش بریتین لە:
وەك سستمێكی  ئایدیۆلۆجیا  ئایدیۆلۆجی:  هۆكاری
دەكات  باوەڕدارانی  كۆمەكی  عەقاڵنی  بیروباوەڕی 
كایە  بە  ئاشناكردنیان  و  واقیع   لە  تێگەیشتن  بۆ 
زانستیيەكان  و هاندانی كۆمەڵ بۆ ئەنجامدانی شێوازی 
دیاریكراو لە كردار  و گەشەپێدانی كاریگەرێتییەكانی 
تاك  و حوكم لەسەردانی واقیع لەمیانەی لەخۆگرتنی 
لە  ئەمانەش  دیاریكراوەكان. هەموو  بەهاییە  بڕیارە 
چوارچێوەی ویستێكی ئازاد و هەڵبژاردنی ئازادانەی 
ئایدیۆلۆجیا لەالیەن چینە جیاوازەكانی كۆمەڵەوە بۆ 

بەدیهێنانی بەرژەوەندیيەكانیان.
بۆ  تایبەت  ڕاڤەیەكی  ئایدیۆلۆجیا  بەمشێوەیە 
جیهان دەخاتەڕو و، هەر گفتوگۆكردنێك سەبارەت بە 
بنەما  و بنەڕەتەكانی ڕەتدەكاتەوە، چونكە دان بەهیچ 
بیركردنەوەیە  جۆرە  ئەم  نانێ ،  دیكەدا  ڕاڤەیەكی 
بەرەو  كردووە  تەبەنیان  كە  كۆمەاڵنەی  ئەو 
داخرانی فكری ئاڕاستە دەكات. ئەمەش بۆ داننەنان 
بە)بەرامبەر(  و )جیهانی دەرەكی(  و هەوڵی گۆڕینی 

بە هەرشێوەیەك لە شێوەكان خۆش دەكات)1(. 
یا  )ئایدیۆلۆجی(  خۆنواندنی  لەمیانەی 
ئەوا  جیهان  بۆ  مان  )ئایینیی(  یاخود  )دروشمیی( 
دیاریكراو  تێروانینێكی  الیەنگری  زەرورەتی  بە 
دەكەین  و هەر دیدێكی تر ڕەتدەكەینەوە. كاتێكیش 
)تمثالت(ەدا دەنێین   بەتەنها كە دان بەو خۆنواندان 
بۆ جیهان، ئەوا بەو خۆنواندنە جیاوازییەكانی دیكە 

لە  بەرگریكردنە  جیهان  بە  داننان  ڕەتدەكەینەوە. 
خود، ئەو خۆنواندنانەش بەدەستهاتووی ئەزموونی 
مێژوویی دروورودرێژی گەلێك یاخود نەتەوەیەكی 
ئاستی  دەگاتە  لێی  بەرگریكردنیش  دیاریكراوە. 
مردن، نموونەش بۆ ئەوانە جیهادی ئاینی  و شۆڕشە 
خۆنواندنەكان   لە  بەرگریكردنە  ئەو  سیاسیيەكانە. 
یاخود  مێژوودا  لە  )خود(  بە  داننان  لە  بریتییە 
كە  ئەوەیە  دانپێدانانە  ئەو  پرۆسەی  جیهاندا.  لە 

)سلزفسكی( بە ئەركی ئایدیۆلۆجی ناوی دەبات.
بنەما  بە  پشت  ئایدیۆلۆجی  توند وتیژی  بۆیە 
دیاریكراو  چەمكێكی  كۆمەڵە  فیكريی  و  گەلێكی 
نوێیەكان  كۆمەڵگە  لە  هەڕەشە  كە  دەبەستێت، 
دەكات، ئەوەش بەشێوەیەكی ورد بێژەی تیرۆری 
بەسەردا جێبەجێ  دەبێت، لەبەرئەوەی لەم دۆخەدا 
تەنها كردارێكی )ساد(ی یاخود )تاوانێكی ئاسایی( 
نییە! بەڵكو گۆڕانە بۆ ئایدیۆلۆجیا  و لەسەر بنەمای 
تیرۆر  و بەكارهێنانی توندوتیژی بۆ بەدەستهێنانی 
دەستكەوتی سیاسی، كۆمەاڵیەتی، ئایینی  و تەنانەت 
فیكريی  و ڕۆشنبیریش ڕاوەستاوە! ئەمە لەكاتێكدا 
و  دەوڵەت   دامەزراندنی  ئامانجیان  كۆمەاڵنە  ئەو 

یاسا  و بەهای كۆمەاڵیەتی دیاریكراو )2(.
ترسناكترین  بە  تیرۆر  ئایدیۆلۆجیی  ڕەهەندی 
ڕەهەند دادەنرێت! چونكە لە بەردەم بیروباوەڕێكدایت، 
ئەویش  پێهێناوە  و  باوەڕیان  زۆرینەیەك  كە 
گەیشتن  بۆ  هەمیشە  دادەنێت  و  كوشتن  یاسای 
توندوتیژی  بنەمای  بە  پشت  مەبەستەكانی  بە 
دەبەستێت، جا ڕەنگە ئەو ئایدیۆلۆجیایە ئایینی یان 
ئاینزایی یان نەتەوەیی یان چینایەتی یان...تاد بێت. 

كار  زۆرینەی  لە  ئایدیۆلۆجیا  سەربەنەوە  لەم 
بزوێنەر  ڕۆڵی  تیرۆریستیيەكاندا  مومارەسە  و 
بااڵیانەی  بنەما  ئەو  و  )المثل(   نموونە  دەبینێت. 
ئەنجامدانی  پێهێناوە،  باوەڕیان  كەسانە  ئەو  كە 
یا  مرۆیی  گەلێكی  بیانوو  لەژێر  و  كار  دزێوترین 
نەتەوەیی یاخود ئاینی  و ... تاد، پاڵیان پێوە دەنێت.
بۆ نموونە ناتوانرێت نكۆڵی لە ڕۆڵی بنەماكانی 
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ئازادی( بكرێت، لە دەركەوتنی ڕەوتێكی ئایدیۆلۆجی 
توندڕەوی وەك )یەعقوبیەكان( لە فەڕەنسای ئەو 
بۆ  ئامرازێك  وەك  تیرۆر  بەكارهێنانی  و  كاتەدا  

گەیشتن بە ئامانجەكانی. 
لەنیوەی دووەمی سەدەی نۆزدەدا بەشێوەیەكی 
ئایدیۆلۆجیای  دەركەوتنی  لەدوای  بەرفراوان و 
ئانارشیزمی و بونگەراییەكان دیاردەی تیرۆر باڵو 
بووەوە. ئەو ئایدیۆلۆجیایانە  بانگەشەی لەناوبردنی  
ئازادییەكانی  كە  دەكرد  قەوارانەیان  ئەو  تەواوی 
مرۆڤیان سنوردار دەكرد، لەسەرو هەمووشیانەوە 
دەوڵەت.  هەروەها بەدیهێنانی كۆمەڵگەیەكی بێچین 
بەكاری كوشتن و  كە  بوو  ئەو كۆمەاڵنە  هاندەری 

تەقاندنەوە و تۆقاندن هەڵدەستان. 
نێو  پەڕگیرەكانی  نەتەوەییە  ئایدیۆلۆجیا  دواتر 
نازیزم  و  وەك  شمولیەكانی  سستمە  لە  هەندێ 
فاشیزم  و ڕێكخراو  و كۆمەڵە نەتەوەيیە پەڕگیرەكان 
تیرۆر   ئاستی  بەرزكردنەوەی  لە  پشكداربوون 
جەنگی  هەردوو  نێوان  ماوەی  لە  توندوتیژی  و 

جیهانیدا )1918 – 1939(.
ئایدیۆلۆجیا ئایینیەكانیش لە سەرەتای هەشتاكانی 
لە  گەورەیان  ڕۆڵێكی  تائێستا  ڕابردووەوە  سەدەی 
تێگەیشتنی  گێراوە.  تیرۆریستی  بەكاری  برەودان 
تایبەتی ئەو ڕێكخراوانە دەربارەی سروشتی دەوڵەت  
و فەرمانڕەواكان لە كۆمەڵگەكانی جیهانی ئیسالميدا 
 و هاوڕێ لەگەڵ ئەوەدا )جیهادكردن( شوێنەوارێكی 
ئاشكرای بەجێهێشت لە دەرهاویشتنی جۆرێكی نوێی 
تەواوی  تەكفیركردنی  بانگەشەی  كە  )ئاینی(  هزری 
كۆمەڵگە ئیسالمیيە هاوچەرخەكانی دەكرد  و هەوڵی 

دەدا بەهێز بیانگۆڕێت.
بەكورتی تەواوی ئایدیۆلۆجیا چەپ  و نەتەوەیی 
و  بنەما  و  بەژیريی   بەداننەنان  ئاینیيەكان   و 
شێوازەكانی ژیانی كەسانی دیكە جیادەكرێنەوە  و، 
ئەو جیاوازییە بنەڕەتیانەی لە پێكهاتەی مرۆڤایەتی 
ئایدیۆلۆجیا  هەیە  بوونی  مرۆییەكاندا  كۆمەڵگە   و 

جیهانە  بەو  داننانێت  بۆیە  ناكرێت،  قبوڵ  پێی 
بتوانێت  چەند  داوەو   دەوری  كە  دەرەكيیەی 
بۆ  بدات،  تێكوپێكی  یاخود  بیگۆڕێت  هەوڵدەدات 
ئەمەش هەموو ئامرازێك بەكاردەهێنێت، تابتوانێت 
ئەو جیهانە تایبەتيیەی لە زەینیدا وێنەی بۆ كێشاوە، 

بونیادی بنێت.
سیاسییە(  بوونەوەرێكی  )مرۆڤ  سیاسی:  هۆكاری
لە  هەندێ  ئەرستۆ  و  بەوگوتەیەی  لێرەدا 
ئەنترۆپۆلۆژەكان دەچینە نێو باسكردنی ئەو هۆكارە 
تیرۆردا  بەرهەمهێنانی  لە  ڕۆڵیان  سیاسيیانەی 
هەیە)3(، جا ئەگەر سیاسەت بریتیبێت لە )هونەری 
ڕەگەزێكی  وەك  مرۆڤیش  ژیان( و  بەڕێوەبردنی 
هەوڵی  بەدیهێنانيیەوە  سەرەتای  لە  ژیان  سەرەكی 
بەڕێوەبردنی ژیانی خۆی دابێت، ئەوا لە چركەساتە 
سەرەتاییەكانی ژیانی مرۆڤدا سیاسەت ئاوێزانی ئەو 
بەسەر  ڕاستەوخۆی  شوێنەوارێكی  و  بووە   ژیانە 
بەشێكی زۆری جموجوڵەكانی مرۆڤەوە جێهێشتووە.

لەســـــەربەنی  سیاسەت  كــــــاتێك  بەاڵم 
)مرۆڤایەتیبوون( بۆ بەڕێوەبردنی ژیانی مرۆڤەكان 
لەسەربەنگەلێكی  بێگومان  ئەوا  بەكارناهێنرێت، 
و  ڕێز   )شكۆ  و  كە  بەڕێوەدەبات  ژیان  دیكەوە 
بەردەم  دەكەوێتە  مرۆڤەكان  مرۆڤایەتیبوون(ی 
چەمكانە  ئەو  كاتێكیش  لەناوچوونەوە.  هەڕەشەی 
كۆمەڵە  دەبێت  ئاسایی  ئەوا  دانەنرا،  بۆ  بەهای 
كە  بدات  مرۆڤەكان  لە  هەندێ  بە  بیانوویەك 
ئەو  بۆ  نه شیاو  شیاو  و  ڕێگەیەكی  هەموو 
لەبەرئەوەی  ئەوانیش  بەاڵم  بگرنەبەر،  گێڕانەوەیە 
لە سایەی هەمان سستمدا پەروەردەبوون، لە باتی 
سەربەنی  بكەنە  دەسچووانە  لە  بەها  ئەو  ئەوەی 
كاردانەوەیەك  وەك  ئەوا  چاكسازییەكانیان، 
سستەمە  سیاسەتی  هەمان  پێشێلكارییەكان  بۆ 
تەنانەت  دەگرنەبەر،  نامرۆڤایەتیيەكە  بااڵدەستە 
و  ژیان   بەرانبەرەكانیان  لە  توندوتیژتر  زۆرجار 
دەكەن.  پێشێل  مرۆڤەكان  مرۆڤایەتیبونی  و  شكۆ  
بەمەش كەشێكی تیرۆریستی باڵ بەسەر كۆمەڵگەدا 
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دەكێشێت، لێرەدا هەوڵدەدەین گرنگترین ئەو هۆكارە 
سیاسیانە بخەینەڕوو كە بەها مرۆییەكان لەرزۆك 
تیرۆر  دروستكردنی  بۆ  زەمینە  دواتر  دەكەن  و 

خۆش دەكەن.
1 فەرامۆشكردنی هاواڵتیان  و كەمتەرخەمیكردن 
لە چارەسەركردنی كێشەكانیاندا: ئەركی سەرشانی 
و  دەوڵەتدا   لە  كاربەدەستان  و  فەرمانڕەوایان  
بەڕێوەبردنی  لە  بریتییە  ناوخۆ  ئاستی  لەسەر 
پڕكردنەوەی  و  لەگەڵیاندا   ڕاستگۆێتی  هاواڵتیان  و 
ڕێزدارانە  ژیانێكی  بەدیهێنانی  و  پێداویستيیەكانیان  
بۆیان  و سودوەرگرتن لە تواناكانیان  و پڕكردنەوەی 
و  مادديی   كاروبارە  ئاسانكردنی  و  كاتەكانیان  
بژێویی  و مەعنەويی  و مرۆڤایەتیەكانیان، هەروەها 
زانین  و  هاندانی  و  خوێندەواريی   باڵوكردنەوەی 

بەگەرخستنی ژیرییەكانیان)4(.
بەرپرسیارێتی  كاربەدەستان  هەركاتێك  بەاڵم 
فەرامۆشكرد  گەلەكەیان   بە  بەرامبەر  خۆیان 
ئەوە  كرد،  كەمتەرخەمیان  هاواڵتیاندا  لەگەڵ   و 
لەناوچوون  و  ڕێگەی  كلیلی خۆونكردن  و  دەبێتە 

ڕێگەخۆشكەری ناڕەزایی هاواڵتیان. 
2 نەبوون  و تەسكبوونەوەی بازنەی دیموكراتێتی: 
بەسەر  درێژ  زەمەنێكی  تێپەڕبوونی  سەرەڕای 
زۆرینەی  هێشتا  بەاڵم  نوێ،  دەوڵەتی  دامەزراندنی 
نەیانتوانیوە  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی  دەوڵەتانی 
جێگەی دیموكراتیەت لە سستمی سیاسیاندا بكەنەوە. 
ئەزموونی دیموكراتێتی لە زۆرینەی ئەو دەوڵەتانەدا 
ئەزمونێكی نوێ  و ڕووكەشيیە، بۆیە تائێستا نەتوانراوە 

كەناڵە یاساییەكانی پەیڤین  و گوزارشتكردن لە ڕا  و 
هزرە جیاوازەكان بكرێتەوە)5(.

لێرەوە نەبوونی ژیانی دیموكراتێتی ڕاستەقینە 
توێژی  هەندێ  پەراوێزخستنی  هۆی  دەبێتـە 
دوورخستنەوەی  سیاسيی  و  كۆمەاڵیەتيی  و 
كەمینەكان  و توێژ  و بزوتنەوە بەرهەڵستكارەكان. 
مرۆڤ  كە  بەدیهێناوە  كەشێكی  بارودۆخەش  ئەو 
كەشە  ئەو  هەر  و  دەكات   ستەم  بە  هەست  تێیدا 
دەبێتە پاڵنەرێك كەوا لەو ستەمدیدانە دەكات بچنە 

نێو كاری سیاسی توندڕەوەوە)6(.
پەیڤكردن  لە  دەسەوسانبوون  بەمشێوەیە 
لەگەڵ الواندا  و بوار نەڕەخساندن بۆیان تابتوانن 
گوزارشت لە خۆیان بكەن  و خزمەتی واڵتەكەیان 
ببنە  دەكات  گەنجەكان  زۆرینەی  لە  وا   بكەن، 
قوربانی ئەو توندوتیژییە دامەزراوییە  و لە نێوانیاندا 

دیاردەی پەڕگیری لەدایكدەبێت.
دیموكراتێتی  كە  كۆمەڵگەیەكدا  لە  هەروەها 
سیاسی  بەشداریكردنی  ئەوا  بێت،  دروشم  تەنها 
زۆر  ئاستێكی  لە  كۆمەڵگە  جیاوازەكانی  چینە 
كە  دۆزانەی  لەو  بەتایبەت  دەبێت،  الوازدا 
هاواڵتیانەوە  ژیانی  بە  ڕاستەوخۆیان  پەیوەندی 
هەیە، گەنجان كە زیندوترین  و چاالكترین توێژی 
خۆیان  یاخود  كەنارگیركراون  پێكدێنن،  كۆمەڵ 
خراپی  حاڵەتێكی  ئەمەش  پەراوێزەوە،  خستووەتە 
ئەوتۆی لێكەوتووەتەوە، كە بە ئاسانی نەتوانن ڕای 
بەرامبەر قبوڵ بكەن  و شیكردنەوە  و ڕەخنەگرتن 
ڕەتكردنەوەی  یاخود  وەرگرتن  میتۆدی  بكەنە 

تیرۆر وەك هەر دیاردەیەكی مرۆیی  و مێژوویی زادەی 
تاكە هۆكارێكی دیاریكراو نییە، بەڵكو هۆكاری جیاواز  و 

ڕەهەندی جۆراوجۆر ڕۆڵیان لە بەدیهێنانیدا هەیە.

;
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بۆچوونەكان، دیارە هەركەسێك بەشداری سیاسی 
پەیڤینكردنی  و  ڕادەربرین   توانای  ئەوە  بكات، 
ال  كۆمەاڵیەتیيەكان  گشتيی  و  كێشە  بە  سەبارەت 

دروست دەبێت)7(.
سیاسيی   فرەیی  نەبوونی  شێوە  بەهەمان 
ڕاستەقینەی  ئاڵووێری  ڕادەربرین  و  ئازادی  و 
هێزگەلێكی  بێبەشكردنی  هۆی  دەبێتە  دەسەاڵت، 
سیاسيی  و كۆمەاڵیەتی لەوەدا كە بتوانن گوزاشت 
لە خواستە سیاسیيەكانیان بكەن  و فەرامۆشكردنی 
كۆمەڵە  سەركوتكردنی  كەمینەكان  و  خواستی 
خۆش  ڕێگە  ئەمانە  هەموو  بەرهەڵستكارەكان، 
گونجاوی  كەشێكی  بەدیهێنانی  بۆ  دەكەن 

توندوتیژيی  و تیرۆر)8(.
لەو  یەكێكە  ستەمكاری  ستەمكاری:   3
سڕینەوەی  لەسەر  كار  ڕاستەوخۆ  هۆكارانەی 
كەسێتی  و شكۆی مرۆڤەكان دەكات، دواتر تەواوی 
بەها ئاكاريی و كۆمەاڵیەتیيەكان لەرزۆك دەكات، 
دەبێت  ئەركی سەرەكی  كە  فەرمانڕەوا  كاتێك  جا 
بەتەواوی  ئەو  بەاڵم  بێت،  دادوەری  چەسپاندنی 
كۆشكی دادپەروەری لەو واڵتەدا خاپوور دەكات  و 
تەواوی هاواڵتیان دەخاتە خزمەتی ئارەزووەكانی 
دارایی  سیاسيی  و  مافە  زەوتكردنی  خۆیەوە، 
حەتمی  بەرەنجامێكی  دەبنە  كۆمەاڵیەتيیەكان   و 
ستەمكاری، ئەم بارودۆخە بێزارییەكی بێوێنە الی 
چركەساتێكدا  هەر  لە  و  دروستدەكات   هاواڵتیان 

چاوەڕوانی تەقینەوەی لێدەكرێت. 
4 داگیركاری: داگیركاريی  و زاڵبوونی داگیركەر 
مافەكانی  پێشێلكردنی  نەتەوەیەكدا  و  بەسەر 
سامان   سەروەت  و  بەتااڵنبردنی  و  تێیدا   خەڵكی 
تێكدان  و  كوشتن   خاكەكەیان  و  داگیركردنی  و 
بۆ  خەڵكی  ناچاركردنی  دەستدرێژیكردن  و   و 
جێهێشتنی خاك  و نیشتمانیان، ئەو زەمینە لەبارەن 
كە زۆر بەخێرایی پەڕگیریی  و تیرۆر  و توندوتیژی 

بەرهەم دێنن)9(.
5. بوونی دژایەتی  و نەسازی لە نێوان تیۆر  و 

پراكتیكی بەڵێننامەكانی سستمی سیاسی نێودەوڵەتیدا: 
كۆمەڵە  لەسەر  نێودەوڵەتی  سیاسی  سستمی 
مرۆیی  بەها  بۆ  بانگەشە  كە  دامەزراوە  بنەمایەك 
بڕوانینە  ئەگەر  بەاڵم  دەكات،  بااڵكان  سیاسیيە   و 
گەیشتووەتە  ئەوا  كردارییەكانی،  هەڵسوكەوتە 
ئاستێك كە دژایەتییەكی گشتی بەرامبەر بەتەواوی 
ئەو بەها  و بنەمایانە كردووە، ئەو دژایەتیيە بووەتە 
هۆی دەركەوتنی چەند بانگەشە و مومارەسەیەكی 
وەاڵمدانەوەیەكی  وەك  نێودەوڵەتی،  تیرۆریستی 
نێوان  لە  نەسازيیەی  بەو  بەرامبەر  توند  ناڕەزایی 

گوفتار  و ڕەفتاردا بەدیدەكرێت)10(.
6. دەسەوسانبوونی سستمی سیاسی نێودەوڵەتی 
بەشێوەیەكی  بوێرانە  و  بتوانێت  كە  لەوەدا 
یەكالكەرەوە وەاڵمی ئەو سەرپێچی  و پێشێلكارییانە 
بووەتەوە،  بەڵێننامەكانی  ڕووبەڕووی  كە  بداتەوە 
ئەمەش بێمتمانەییەكی گشتی بەرامبەر بە ڕۆڵی ئەو 

سستمە لێكەوتووەتەوە)11(.
لێرەوە هۆكاری نێودەوڵەتی بوارێكی فراوانی لە 
بەردەم تۆڕی تیرۆری نێودەوڵەتیدا كردووەتەوە، كە 
لەڕیزەكانیدا پیاوكوژە ناسراو و بەكرێگیراو و... هتد 
لە خۆی كۆبكاتەوە  و لەسەر بەهیچ زانینی یاسای 
پڕۆسەی  نێو  بیانخاتە  و  بدات   هانیان  نێودەوڵەتی 
و  دەوڵەتان   سەروەرێتی  سەر  دەستدرێژیكردنە 
ئەمەش  مەشروعەكانیانەوە،  بەرژەوەندییە  ماف  و 
ناوزڕاندن  و  هەڕەشەكردن   وەك  ئامرازگەلێكی  بە 
و  فڕۆكە   فڕاندنی  و  خۆتەقاندنەوە   كوشتن  و   و 
ئەشكەنجەدانی بارمتەكراوانی مەدەنی  و بێتاوانان كە 
بەتەواوی ئاكار  و نەریتە نێودەوڵەتيیەكان بەخراپی 
نێودەوڵەتيیە  ڕەوشە  ئەم  ڕەتیدەكەنەوە.  دەزانن  و 
بەڕای ئەو كەسانەی كە ئەم ڕاڤەیان خستۆتەڕوو، 

بە كارەساتێكی نێودەوڵەتی بێسنور كۆتایی دێت.
7 كاتێك پەیڤینی زانستی  و بابەتی لە نێوان تاك 
 و گرووپە سیاسیيەكاندا پشتگوێ بخرێت  و نەكرێتە 
یەكالیكردنەوەی  ئاشتیانەی  میكانیزمی  ئامراز  و 
ملمالنێكان  و مامەڵەكردن لەگەڵ ئەو جیاوازيیانەی 
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كە لە نێوان تاك  و گرووپە سیاسیەكاندا هەن، زەمینە 
بۆ دەركەوتنی مرۆڤی تیرۆریست خۆش دەبێت.

هۆكاریئابووری: ئابووری وەك الیەنێكی گرنگی 
ژیان ڕۆڵی بەرچاوی خۆی دەبینێت لە بزووتنەوەی 
مرۆڤ لە ژیاندا  و شوێنەواری ڕاستەوخۆ بەسەر 
بەاڵم  جێدەهێڵێت.  مرۆڤ  جموجوڵەكانی  تەواوی 
ئەو  سەر  دەخەینە  تیشك  تەنها  لێرەدا  ئێمە 
بەدیهێنانی  لەسەر  كاریگەرییان  كە  الیەنانەی 
ئەو  دەتوانین  بۆیە  هەیە،  تیرۆریستی  كرداری 

كاریگەرێتیيانە لەم خااڵنەدا چڕبكەینەوە: 
كۆمەاڵیەتیيەكان:  و  ئابووريی   گۆڕانكارییە   .1
كۆمەاڵیەتیيانەی  و  ئابووريی   گۆڕانكارییە  ئەو 
لە  بیستەم  سەدەی  دووەمی  نیوەی  بەدرێژایی 
واڵتانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا ڕوویدا، بووە هۆی 
چڕكردنەوەی بزووتنەوەی كۆچكردن لە الدێكانەوە 
گەڕەكە  باڵوبوونەوەی  ئەمەش  شارەكان،  بۆ 
هەڕەمەكی )العشوائی(یە هەژارەكانی لێكەوتەوە  و 
لە  كەسانەی  لەو  زۆر  ژمارەیەكی  گەڕەكانە  ئەو 
خۆگرتبوو كە پەڕگیرانە ئایین  و داب و نەریتەكانیان 
وەرگرتبوو، بۆیە بەهۆی جیاوازی بەها شاريی  و 
دەسەوسان  الدێنشینەكان  لەیەكتر،  الدێیەكانەوە 
شار  جیاوازەكانی  بەها  بتوانن  كە  لەوەدا  بوون 
وەربگرن  و خۆیانیانی لەگەڵدا بگونجێنن. لەالیەكی 
دیكەوە ئەم گۆڕانكاریانە بووە هۆی باڵوبوونەوەی 
بێكاريی بەتایبەت لەنێو گەنجاندا، لێرەوە كێشكردنی 
ئەم گەنجانە بۆ نێو تۆڕە تیرۆریستیيەكان یاخود 
چوونە نێو ئەو تۆڕانەوە بەشێوەیەكی خۆویستانە، 

زۆر بەئاسانی بەڕێوەچوو)12(.
2. ئابووری یەكێكە لەو هۆكارە سەرەكیيانەی 
بۆیە  بەدیدێنێت،  دەروونی الی مرۆڤ  ئارامی  كە 
هەركاتێك داهاتی تاك ناجێگیر بوو، ئەوا ڕەزامەنديی  
و ئارامی تێكدەچێت. ئەم حاڵەتە ڕقێكی ئەستوری 
دەكات  و  الدروست  كۆمەڵگەكەی  بە  بەرامبەر 
و  نیشتمانەكەیی   بۆ  پەیوەندارێتی  نەبوونی  دواتر 

تۆڵەسەندنەوەی الدروست دەبێت)13(.

لێرەوە پەڕگیرەكان دێن  و تواناداری خۆیانی بۆ 
بارودۆخی  باشتركردنی  بە  سەبارەت  دەڕازێننەوە 
ئابووری! ئەو بەبێ ئەوەی بڕوانێتە سەرئەنجامەكانی 
دەبێت  دەكەوێتەوە  لێوەی  كە  خراپیيانەی  ئەو   و 

بەشێك لێیان.
3. قەیرانە ئابووريیەكان: قەیرانە ئابوورییەكان 
نزمەكان  ئاست  چینە  لە  كار  یەكەم  پلەی  بە 
بارودۆخی  نالەباری  بەدەست  ئەوان  دەكات، 
ئیفلیجبوونی  و  بێكاريی   باڵوبوونەوەی  بژێويی  و 

خزمەتگوزارییەكان دەناڵێنن.
بێكاريی  و  تێكڕای  ئابوورییەكان  تەنگەژە 
هەاڵوسان  و بەرزبوونەوەی نرخەكانی زیادكردووە 
كردووە.  ئاڵۆزتر  چینایەتیيەكانی  بارودۆخە   و 
بەسەر  ترسناكی  شوێنەواری  ڕەوشە  ئەو  دواتر 
بۆ  لەباری  زەمینەیەكی  و  جێهێشتووە   الواندا 
ڕیزەكانیان  تا  ڕەخساندووە،  پەڕگیرەكان  گرووپە 
بێكاريی  و  بەدەست  كە  پڕبكەنەوە  تاكانە  بەو 
بێئومێديی  و متمانە نەبوون بەداهاتوویەك كە تێیدا 
پێداویستيیەكانی ژیانی تێدا فەراهەم بێنن، دەناڵێنن.
كەمی  كۆمەاڵیەتی:  دادپەروەری  نەبوونی   .4
سەرچاوەكانی سامان  و شمەك  و خزمەتگوزارییەكان  
سامان  دابەشكردنی  لە  دادپەروەری  نەبوونی  و 
و  داهات   تێكڕای  دابەشكردنی  لە  جیاوازی   و 
خزمەتگوزارییەكان، بەتایبەت فێركردن  و تەندروستی 
الدێكاندا.  و  شار   لەنێو  كارەبا  و  نیشتەجێكردن    و 
پەیمانگا   دەرچوونی  زۆربوونی  سەرەڕای  ئەمە 
ناڕەخسێت،  بۆ  كاركردنیان  هەلی  كە  زانكۆكان  و 
كۆمەڵ  بێزاری  تاك  و  بێئومێدی  ئەمانە  هەموو 

بەرهەمدێنێت)14(.
5. بێكاری : باڵوبوونەوەی بێكاری لە كۆمەڵگەدا 
بێكاری  كۆمەڵگەیەك  هەر  كوشندەیە.  دەردێكی 
زۆری تێدابێت، ئەوا پەككەوتەی زۆری تێدا دروست 
دەبێت  و هەلی كاركردنی تێدا كەمدەبێتەوە، ئەمەش 
كۆمەڵگەیەدا  ئەو  بەسەر  خراپ  دەرگاگەلێكی 
تاوان  و  و  تیرۆر   باڵوبوونەوەی  وەك  دەكاتەوە، 
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 ... و  دزی   دەستدرێژيی  و  و  ماددەسڕكەرەكان  

هتد)15(. 
بەدەستنەهێنانی مافەكانی بەتەواويی  و فەراهەم 
گشتی  توڕەبوونێكی  كاركردن،  هەلی  نەبوونی 
دەگرێتەوە  كەسانە  ئەو  هەموو  و  لێدەكەوێتەوە  
كە دوور یاخود نزیك پەیوەندیان بە بەڕێوەبردنی 
دەوڵەتەوە هەبێت، برسێتی  و هەژاريی  و بێدەرەتانی 

خەڵكی دەبزوێنێت  و دارایی بێدەنگیان دەكات. 
ئەو  بەهێزترین  لە  یەكێكە  بێكاری  لێرەوە 
هۆكارانەی كە پشكداری دەكات لە چاندنی تۆوی 
تیرۆردا، چونكە بژێوی قورس  و ئەستەم دەكات  و 
خراپبوونی داهاتی تاك یەكێكە لەو هۆكارانەی كە 
ڕۆحی بەفیڕۆدان لە نەتەوەدا بەدیدێنێت، جا ئەگەر 
و  ببێت   زاڵ  تردا  نەتەوەیەكی  بەسەر  نەتەوەیەك 
ڕقێكی  ئەوا  بخوات،  خێروبێری  بكات  و  داگیری 
بەرامبەر  و  داگیركەرەكە   بە  بەرامبەر  ئەستور 
دەكات  بۆ  ئاسانكاری  یاخود  ڕێپێدەدات  بەوەش 

دروست دەبێت. 
6. جیهانگیری: جیهانگیری ڕۆژ لەدوای ڕۆژ زیاتر 
لە  دەكرێت  چاوەڕوان  وا  و  دەبێت   هەژمووندارتر 
سااڵنی داهاتوودا واڵت  و كۆمەڵگە دواكەوتووەكان 
نێوان  لێنی  بكاتەوە، كە  قەیران  زیاتر ڕووبەڕووی 
زیاتر  هەژارەكان  دەوڵەتە  دەوڵەمەند  و  دەوڵەتە 
دەكات. هەندێ لە بیرمەند  و لێكۆڵەرە كۆمەڵناسەكان 
گرنگی  و  شوێن  و   كە  دەكەن  ئەوە  پێشبینی 
دەسەاڵتی سەرمایەدار  و بازرگانەكان زیاد بكات  و 
لە بەرامبەریشەوە دەسەاڵت  و ڕۆڵی سیاسەتمەداران 
نوك(  )ولیام  بیرمەندانە  لەو  یەكێك  ببێتەوە،  كەم 
دانەری كتێبی )جیهانی نوێی گۆڕاو( پێشبینی ئەوە 
دەكات، كە تیرۆر وەك گوزارشتكردنێكی  توڕەیی 
كاردانەوەیانەیە  ئەو  بێبەشەكان،  چینە  و  كۆمەڵگا  
كە لە بەرامبەر گۆڕانكارییە ئابوورییە ترسناكەكان 
لەم  كە  دەكات  ئەوەش  پێشبینی  دەبێت،  دروست 
و  زانستی   پێشكەوتنە  تیرۆریستەكان  سەدەیەدا 

هزر  و  و  پارە  گواستنەوەی  بۆ  تەكنەلۆجیەكان 
دوورترین  نزیكترین  و  نێوان  لە  ڕێنماییەكانیان 
بەهۆی سستمی  ئەمەش  بقۆزنەوە،  شوێنی زەویدا 
و  بازرگانی   و  باڵودەبنەوە   جیهانیيەوە  بانكی 
بەها و  ئەو  دارایی دەسەاڵتی خۆیان دەسەپێنن  و 
دەكەن،  كۆمەڵگاكان  فەرمانڕەوایەتی  كە  ئاكارانەی 

بەرەوئاوابوون دەڕۆن.
لە  دەتوانین  یەكگرتووەكان،  نەتەوە  ڕۆڵی   .7

دوو بواردا ئاماژە بەم ڕۆڵە بكەین:
نەتەوە  ڕێكخراوی  بوونی  دەسەوسان  أ( 
هاریكارێتیيەكی  دامەزراندنی  لە  یەكگرتووەكان 
ئابووريی   كێشە  یەكالكردنەوەی  نێودەوڵەتی  و 
لەڕێگەی  ئەوەش  دەوڵەتان،  كۆمەاڵیەتیيەكانی  و 
پەرەپێدان  و كەمكردنەوەی ئەو جیاوازییە زۆرەی لە 
نێوان دەوڵەتە دەوڵەمەند  و دەوڵەتە هەژارەكاندا هەیە  
زۆرینەی  بۆ  ژیان  باشتری  ئاستێكی  بەدیهێنانی  و 

گەالن تابتوانن بەڕێز  و شكۆمەندییەوە بژین. 
یەكگرتوەكان  نەتەوە  ڕێكخراوی  بێتوانایی  ب( 
لە دۆزینەوەی ڕێكخستنێكی دادگەر  و هەمیشەیی 
نێودەوڵەتیيەكان.  كێشە  لە  ژمارەیەك  بۆ 
و  بەتااڵنبردن   زەویەكان  و  زەوتكردنی  وەك 
لە  زۆر  ئادگاری  ئێستا  ئەمە  كە  چەوساندنەوە، 

كۆمەڵگەكانی جیهانە)16(.
لەو  بەزۆری  تیرۆر  كۆمەاڵیەتی:  هۆكاری 
بونیادێكی  كە  دەبێت،  لەدایك  كۆمەڵگایەنەدا 
شێواوی كۆمەاڵیەتیان هەیە و بە ڕەوتی سروشتی 
بوونی  لێرەوە  تێنەپەڕیوون.  خۆیاندا  گەشەكردنی 
ئەو  ئادگارێكی  دەبێتە  كۆمەاڵیەتی  گەلێكی  كێشە 
جۆرە كۆمەڵگایانە. بۆیە كۆمەڵگە وەك چوارچێوە  و 
ئەو ژینگەیەی مرۆڤەكان ژیانیانی تێدا دەگوزەرێنن 
زۆرجار  ڕێكدەخەن،  تێدا  پەیوەندییەكانیانی   و 

دەبێتە كایەیەك بۆ بەرهەمهێنانی تیرۆر.
لەومیانەیەدا دەتوانین ئاماژە گەلێك بخەینەڕوو:
كۆمەاڵیەتی  و  یەكەیەكی  خێزان  خێزان:   .1
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پێگەیەنەری مرۆڤەكانە  و دەبێت ئەو چوارچێوەیە 
كەناڵی  بەهۆیەوە  ناوی،  ئەندامەكانی  كە  بێت. 
نەتەوە  و  و  كۆمەڵگە  بۆ  ئینتیماكردن  بە  هەست 
پێوەرانە  بەها و  لەو  بدۆزنەوە  و ڕێز  مرۆڤایەتی 
بگرن كە لە ئەنجامی ئەو ئینتیماكردنەدا دەكەوێتە 

ئەستۆیان)17(.
چوارچێوە  ئەو  خێزان  دەبێت  هەروەها 
كۆمەاڵیەتيیە بێت، كە ئەندامەكانی ناوی پەروەردە 
ئازادی  و  ڕێز   بنەمای  لەسەر  كە  بەوەی  بكات 
لەگەڵ  هەڵسوكەوت  میانڕەوی  و  دادپەروەريی  
بنەمای  لەسەر  ڕەفتاركردن  نەك  بكەن،  یەكتردا 
یان  مەحكوم  و  حاكم  یان  بچووك  گەورە  و 
لە ماف  و ئەركەكاندا،  نایەكسانی  یان  توندوتیژی 
بۆ  و  پاسا  بكرێتە  نایەكسانیيەش  ئەو  دواتر 

سەركوتكردن  و چەپاندن.
ئاست  لە  نەیتوانی  خێزان  كاتێك  لێرەوە 
پرۆسەی  لە  بێت  و  خۆیدا  بنیاتنەرییەكەی  ئەركە 
زەمینە  ئەوا  هێنا،  شكستی  ڕۆڵەكانیدا  پێگەیاندنی 
پەڕگیر  و  مرۆڤی  دەركەوتنی  و  دروستبوون   بۆ 

تیرۆریست خۆش بێت.
هەموو  بە  قوتابخانە  قوتابخانە:   .2
پەروەردە   دەزگایەكی  وەك  قۆناغەكانيیەوە، 
لەبەر  زانست،  باڵوكردنەوەی  فێركردن  و  و 
نەوەی  بەرهەمهێنانی  توانای  بێت،  هۆیەك  هەر 
خوێندكاری  و  قوتابی  پێگەیاندنی  و  زانستخواز  
شەیدا بە مەعریفە  و ڕۆشنبیريی  و زانستی نەبێت، 
ئەوا تەنها دەبێتە وێستگەیەك بۆبەخشینی بڕوانامە 

 و بەڕێكردنی فێرخواز)18(.
لێرەوە مرۆڤەكان دەسەوسان دەبن لەوەدا كە 
بتوانن لەسەر بنەڕەتێكی زانستی  و مەعریفی واقیع 
ناڕەوادا  و  ڕەوا  جیاكردنەوەی  لە  و  بخوێننەوە  
بەهەڵەدا دەچن و دواتر وەك نێچیر لەالیەن گرووپە 

تیرۆریستەكانەوە ڕاودەكرێن  ودەقۆزرێنەوە.
3. ناوەندە ڕۆشنبیريیەكان: ناوەندە ڕۆشنبیرییەكان 
دەبنە  كۆمەاڵیەتی  گەلێكی  چوارچێوە  وەك 
چێوەگەلێكی كارتۆنی یاخود سیاسی  و تەواوی ئەركە 
ئامرازی  دەبنە  لەدەستدەدەن  و  ڕۆشنگەرییەكانیان 
دەوڵەت  و  و  سیاسيیەكان   گرووپە  و  هێز   دەستی 
تەنهاش بەپێی ویست  و بەرژەوەنديی  و ئایدیۆلۆجیای 
چوارچێوەگەلێكی  دەبنە  یاخود  هەڵدەسوڕێن.  ئەوان 
بێ نەخشە  و بێ ستراتیج  و تەقلیدیی  و بەتاڵ لە هەر 

پێگەیاندێكی ڕۆشنبیری مۆدێرن  و مرۆڤدۆست)19(.
لە كۆمەڵگەیەكدا كە ڕۆشنبیرانی لە ئاستی ئەركە 
بووژانەوەی  و  گۆڕان   خەمی  نەبن  و  بااڵكانیاندا 
تاریكی  كێیە  ئەوە  لەدەستدابێت،  كۆمەڵگەكەیان 
شەوەزەنگ بۆ تاكەكانی دەكاتە ڕووناكی ڕۆژ ؟! 
تەنها تیرۆریستانن كە ئەو تروسكاییە ڕووناكیانەی 
لە ناخی تاك  و واقیعی كۆمەڵگەدا ماوەتەوە، ئەوان 

دەیكەنە تاریكی شەوەزەنگ.
ئەو  دەركەوتنی  هۆكارەكانی  لە  یەكێك   .4
و  بوون   دەكەن،  تیرۆر  تەبەنی  كە  هزرانەی 
ژیانی  لە  جیاوازییەكانە  نایەكسانی  و  دەركەوتنی 
خەڵكدا، دواتر نایەكسانی لە دابەشكردنی دەسەاڵت، 
سامان،  و  داهات   دابەشكردنی  لە  نایەكسانی 

بێكاری یەكێكە لە بەهێزترین ئەو هۆكارانەی

 كە پشكداری دەكات لە چاندنی تۆوی تیرۆردا

;
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دامەزراندن، دەسكەوت و... تاد. وێڕای ئەو كێشە 
زۆر  گوشاری  زیادبووندان  لە  كۆمەاڵیەتیيانەی 
لەسەر گرووپە جیاوازەكان دروست دەكەن  و ڕەنگە 
تاكەكەس  هەندێ   تیرۆریستبوونی  بە  لە  ڕۆڵیان 
یاخود الیەنگیریكردنی گرووپە تیرۆریستيیەكان  و 

دواجار یارمەتیدانیاندا هەبێت)20(.
و  گەورە   دژكارییەكی  تاكەكان  زۆرجار 
سەرسوڕهێنەر لە نێوان ئەوانەدا كە دەیخوێننەوە  
و ئەوانەدا كە دەیبینن، بەدیدەكەن، یاخود لە نێوان 
ئەوانەی كە فێری دەبن  و ئەوانەدا كە تێیدا دەژین  و 
ئەوانەی دەگوترێت  و ئەوانەی كە دەكرێن  و .... تاد. 
لە  ناتەواوی  تەواوی ئەم جیاوازيی  و نەسازيیانە 
بەدیدێنێت.  جیهانبینيیەكان  و شێواندنی هزرەكاندا 
دەبێت  لەبار  زەمینەیەكی  هزرەكانیش  شێواندنی 
بۆئەوەی هزرگەل  و گرووپگەلێكی پەڕگیر بتوانن 
بیقۆزنەوە  و بۆ ئامانجەكانی خۆیان بەگەڕی بخەن. 
كۆمەڵگە  كاتێك  كۆمەڵگە:  لێكهەڵوەشانی   .5
وابەستەییەكانی  و  پەیوەنديی   لێكهەڵدەوشێت، 
نێوان تاكەكان الواز دەبێت، ئەوا تاك بەرامبەر بەو 
بەرپرسیارێتی  بە  هەست  لێكهەڵوەشاوە  كۆمەڵگە 
و  پێنادات   گرنگی  و  ناخوات   بۆ  خەمی  ناكات  و 
چاودێری كەسانی دیكە ناكات، ئەم بارە هەستێكی 
هەوڵی  كە  بەدیدێنێت،  تاكانەدا  لەو  ئەوتۆ  خراپی 

ڕیشەكێشكردنی هەرباشيیەك بدات تێیدا.
و  هەست   لەسەر  بارودۆخە  ئەم  لێرەوە 
دەروونی تاكەكانی ڕەنگدەداتەوە  و لەباتی ئەوەی 
ببنە هۆكارێكی ئیجابی لە ڕاستكردنەوەی ئاڕاستە 
شێواو  و بونیادە لەرزۆكەكەی كۆمەڵگەكە، ئەوان 
زیاتر لەبارتر دەبن بۆئەوەی لەالیەن گروپگەلێكەوە 
بقۆزرێنەوە، تا لە پڕۆسەی تیرۆر و تۆقاندندا بەگەڕ 
بونیادێكی  كۆمەڵگە  بونیادی  كاتێك  بەاڵم  بخرێن، 
دامەزراو و تەندروستبێت، تاكەكانیش دامەزراو  و 
تەندروست دەبن  و هەموو هەوڵێكی ئیستغاللكردن 

شكست دەهێنێت.
6. ئەو كۆمەڵگانەی لە مێژوویاندا ڕووبەڕووی 

پڕۆسە داگیركارییەكان بوونەتەوە، داگیركەرەكان بۆ 
قایمكردنی شوێنپێكانی خۆیان بە هەموو شێوازێك 
هەوڵی شێواندنی بوونیادی كۆمەاڵیەتیيەكەیانداوە.  
و  ناكۆكی  دروستكردنی  نموونەش  دیارترین 
نێوان  لە  ئاینزایی  ئاینيی  و  ئەتنيی  و  ملمالنێی 
بووە،  كۆمەڵگایانە  ئەو  جیاوازەكانی  گرووپە 
لەئاكامدا ملمالنێ  و كێشەی خوێناوی لێكەوتۆتەوە. 
ئەم بارودۆخە زەمینەیەكی لەباری ڕەخساندووە، تا 
هێزە دەرەكیيەكان پاڵپشتی لەو گرووپ  و كۆمەڵە 
ڕیشەداركردنی  هەوڵی  كە  بكەن  تیرۆریستییانە 
لەنێو  تۆقاندنیان  توندوتیژيی  و  كەلتووری 

كۆمەڵگەكانیانداوە)21(.
هۆكاریدەروونی: ئەو هۆكارە دەروونیانەی ڕۆڵی 
بەرچاو دەگێڕن لە بەرهەمهێنانی تیرۆردا جیاواز و 
جۆراوجۆرن، دەتوانین بەمشێوەیە پۆلێنیان بكەین: 
1. پاڵنەرە شەڕەنگێزییە دەروونییە ڕیشەدارەكان: 
هەندێ لە زانا دەروونناسە شیكارەكانی وەك )فرۆید 
 و میالنی كالین( بوونی ئەو پاڵنەرانە بۆ غەریزەی 
مرۆڤەكاندا  ناخی  لە  دوژمنكارانە  حەزی  و  مردن  
چركەساتەكانی  لەگەڵ  پێیانوایە  و  دەگێڕنەوە 
بۆیە  بەدیهاتووە.  ئەویش  مرۆڤدا  بەدیهێنانی 
حاڵەتە  ئەو  وادەبینن،  دەروونناسەكان  لە  بەشێك 
بەتاڵكردنەوەی  یاخود  وزەیە  خاڵیكردنەوەی 
بە  حەزكردن  دوژمنكاريی  و  پاڵنەری  بارگەكانی 
وێرانكارییە، جا ئەگەر ئەو خاڵیكردنەوەیە  بۆ خود 
یاخود بەرامبەر ئاڕاستەكرابێت، وەك یەك وایە)22(.
بۆ نموونە: ئەو بارگەگەلە لە كۆمەڵگەی كوردیدا  
داگیركارییەكانی  بەردەوامە  پرۆسە  كاتی  لە  و 
دوژمنان بەشێوەیەكی نموونەیی خاڵی دەكرایەوە، 
بەاڵم دوای ئەوەی ئەو دوژمنە نەما  و لە باشووری 
كوردستان نیمچە سەربەخۆییەك بەدیهات، دەبینین 
ئاڕاستەیەك  بە  دوژمنكاریيانە  حەزە  و  وزە   ئەو 
كۆمەڵگەی  خودی  بۆ  گەورەی  زیانێكی  كە  گۆڕا، 
شەڕی  لە  خۆی  ئەوەش  لێكەوتەوە،  كوردی 
بەدیهێنانی  لە  ڕۆڵی  دواتر  بینییەوە،  براكوژیدا 
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تیرۆر داگێڕا. 
2. الوازی منی بااڵ  و دەروونی سەرزەنشتكەر یا 
ژیری یاخود  ویژدان،  و زاڵبوونی نزمە خود  و ئارەزوو 
یاخود دەروونی فەرمانكەر) بەخراپە( بەسەر كەسێتی 
مرۆڤایەتیدا: لەمبارەدا مرۆڤەكە بەپێی ئارەزووەكانی 
لەالیەن چەند  كە  دەرەكيیانەی  ڕێنماییە  ئەو  یاخود 
هێز   سیمبولی  بە  ئەو  دەردەچن  و  كەسانێكەوە 
خۆیان  پێشەنگی  و  بااڵ  نموونەی  بە  ئازادیی  و  و 
كەسێتیيەش  ئەو  دەنێت.  هەنگاوەكانی  دادەنێت، 
هەمیشە الی ئەو تاكانە دروست دەبێت كە لە خودی 
خۆیاندا هەست بەناتەواوی دەكەن، یا ئەو مرۆڤانەی 
یاخود  باوكساالری  پەروەردەیەكی  ڕووبەڕووی 
كەسانەی  ئەو  یاخود  توندوتیژبوونەتەوە،  خێزانی 
كەسێكیان  و  نەسەلماندووە   خۆیان  بوونی  كە 
خۆیان  لە  یاخود  بگرێت  دەستیان  نەبینیوەتەوە 
بگرێت. بۆیە لەالیەن حەز و پاڵنەری دوژمنكارانەی 
شاراوە لە ناخیاندا دروست دەبێت، واتە دەشێت لە 
ئاستێكی نەستیدا بێت  و هەركارێك هەل  و زەمینەی 

لەباری بۆ ڕەخسا، ئەویش دەربكەوێت)23(.
ژینگەی  لە  دەروونییەكانی  سیفەتە  تاك   .3
ژینگەیە  ئەو  جا  بەدەستدێنێت،  دەووروبەری 
هەموو  كۆمەڵگەكەی.  یاخود  بێت،  خێزانەكەی 
ناتەواوییەك لەو دەوروبەرەدا ڕەنگدانەوەی لەسەر 
ڕەفتاری تاكەكە جێدێڵێت، تا دەبێتە بەشێك لە بونیاد 
لە  لێرەوە شكستهێنانی  دەروونیەكانی،  پێكهاتە   و 
الدانی  هۆكاری  گرنگترین  دەبێتە  خێزانیدا  ژیانی 

تاكەكان  و بەدەستهێنانی سیفەتگەلێكی خراپ.
ئامانج  هەندێ  بەدیهێنانی  لە  شكستهێنان   .4
لە  خواستراو:  شوێنی  بە  گەیشتن  یاخود  حەز  یا 
ئەنجامی هەستكردنی تاك بە شكست  و نووسستی 
یاخی  هەندێك  دواتر  و  دەبن   ڕەشبین  و  نائومێد  
دەبن  و ڕەفتاری دوژمنكارانە یاخود پەڕگیرانەیان 
بابەتی  ئەگەر  لەكاتێكدا  ئەوە  دەبێت،  لەدایك  ال 
یاخود  بوو،  گرنگ  كەسەكە  الی  شكستهێنانەكە 
پەیوەندی بە بوارێكی زیندوو ڕاستەوخۆی ژیانەوە 

دواجار  دەبێت،  توندتر  شكستەكەش  ئەوا  هەبوو، 
كاردانەوەكەش بەشێوەیەكی بەهێزتر  و توندوتیژتر 

خۆ دەنوێنێت)24(.
دەشێت هۆكاری بەدیهێنانی تیرۆر شكستهێنان 
لە  كاریگەرە  هۆكارێكی  كە  فێركردندا  لە  بێت 
دروست  كۆمەاڵیەتی  بونیادێكی  بەرجەستەكردنی 
 و دژایەتیكردنی الدانی هزریی  و ئاكاری تاكەكان، 
شكستدێنێت،  خوێندن  بواری  لە  مرۆڤ  كاتێك 
دادەنێت  وا  دەكات  و  ناتەواوی  بە  هەست 
بۆیە ڕەنگە  ناكرێت.  قبوڵ  كۆمەڵگەكەی ئەوی پێ 
ئەو هەستە ببێتە پاڵنەرێك بۆ مرۆڤەكە كە هەوڵی 
شوێن   چەند  لەمیانەی  خۆی  بوونی  سەلماندنی 
شوێنانە  ئەو  تەنانەت  بدات.  دیكەوە  كەناڵێكی  و 
لەبەرئەوەیە  هەر  بن.  تیرۆریستیش  كردارگەلێكی 
بزوتنەوە  بە  پەیوەندییان  ئەوانەی  زۆرینەی 
لە  كە  لەوكەسانەن  كردووە  تیرۆریستيیەكانەوە 
خاوەنی  یاخود  شكستخواردووبوون،  خوێندندا 
پیشەگەلێكی نزم بوون لە كۆمەڵگەدا، واتە تەواوی 
ئەوانەی هەست بە نزمێتی كردن لە ناخیاندا ڕەگی 
دەدەن،  خۆیان  سەلماندنی  هەوڵی  و  داكوتاوە  

یاخود كەسانێكن كە چاوتێبڕینی كەسییان هەیە. 
مەزنێتیبوون  پەتای  بوون:  مەزنێتی  پەتای   .5
هۆكارێكی دیكەی دەروونییە، دەشێت مرۆڤ بەرەو 
تێوەگالن لە توندوتیژی یاخود جەنگێكی وێرانكەر 
نیشانەی  مەزنێتیبوون  پەتای  بكات.  ئاڕاستە 
نەخۆشییەكی ژیرییە، واتە ئەو بیروباوەڕە بەسەر 
هزری نەخۆشەكەدا باڵ دەكێشێت، كە ئەو كەسێكی 
مەزنە، بەبێ ئەوەی ئەو باوەڕە پشت بە واقیعێك 
ببەستێت كە لۆجیك پشتگیری بكات)25(، )ئەدولف  
ئاشكرای  نموونەی  دوو  )سەدام حسین(  و  هتلر(  
ئەو دوو كەسێتییە  بوون،  ئەو جۆرەك كەسێتيیە 
زیادەڕەوییەكی  جەنگەكانیاندا  بەڕێوەبردنی  لە 
ئاسابەدەرییان لە هەڵسەنگاندنی هێز  و لێهاتوویی 
سوپاكەیاندا كردبوو، لە ئەنجامی ئەو نەخۆشیەشدا 
ژیانیان  بە  كۆتایی  تراژیدیترین شێوە  بە  كە  بوو 
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بیركردنەوەیەی  ئەو  هیتلەر  بە  سەبارەت 
بووە هۆی دابەشبوونی ئەڵمانیا بۆ دوو دەوڵەتی 
ڕۆژهەاڵت  ئەڵمانیای  ئەوانیش  كە  لەیەكتر،  جیا 
هەریەكەیان  دەوڵەتە  دوو  ئەم  بوو،  ڕۆژئاوا   و 
تەبەنی ئایدیۆلۆجیایەكی جیاوازی لەوی دیكە كرد 
تەواو  كۆمەاڵیەتیان  ئابووريی  و  و  سیاسەت    و 
نزیكبوونەوە  لەوە  زۆر  تەنانەت  بوون.  دژبەیەك 
بارودۆخەكە  ئەگەر  بجەنگێن،  یەكدا  لەگەڵ  كە 

بەیەكگرتنیان لەیەك دەوڵەتدا كۆتایی نەهاتایە.
بینیمان  بەچاوی خۆمان  دەربارەی )سەدام(یش 
كرد،  كارەساتێك  چ  تووشی  عێراقی  دەوڵەتی 
كارەساتێك كە لە مێژووی مرۆڤایەتیدا كەم وێنەبوو.
شێوە  بەهەمان  چەوساندنەوە:  دەردی   .6
نەخۆشيیە  نیشانەكانی  لە  یەكێكە  دەردەش  ئەم 
سەركردە  یاخود  سەرۆك  لێرەدا  ژیرییەكان. 
لەمیانەی چەند بانگەشەیەكی ناڕەوا باوەڕی وایە 
پێگەیاندن  زیان  بۆ  پیالنداناندان  لە  دیكە  ئەوانی 
ئەو  لەناوبردنی خۆییان  و ئەو واڵتەی كە  یاخود 
ئەو  یا  ئایدیۆلۆجیاكەی  یا  دەكات.  سەرۆكایەتی 
لەبەرئەوە  پێیان هەیە.  بەهایانەی كە ئەو باوەڕی 
بەباش  واى  دەمێنێتەوە  و  گوماندا  لە  هەمیشە 
بگرێتەبەر،  هێرشكردن   هەڵوێستی  دەزانێت 
بەرگریكردن  هەڵوێستی  بێت  ناچار  ئەوەی  پێش 
بەئاسانی  زۆر  دەبینین  بارەدا  لەو  بگرێتەبەر. 
لە  یا كۆمەڵەكەی  واڵتەكەی یاخود ڕێكخراوەكەی 

جەنگێك یا كارێكی تیرۆرستی دەگلێنێت.
دەردی  دەكرێت  تێبینی  جار  هەندێ 
چەوساندنەوە هاوڕێ لەگەڵ دەردی مەزنێتی بوون 
سەركردەكە  ئەوكات  كۆدەبێتەوە،  كەسدا  لەیەك 
نێو  دەگلێنە  ئاسانی  بە  زۆر  كۆمەڵەكەی  یاخود 

جەنگەكانەوە.  یاخود  توندوتیژی  شێوازەكانی 
هۆكاری  بۆ  ئاماژە  توێژینەوەكان  لە  هەندێ 
پەیوەندییە  تێكچوونی  كە  دەكەن  نەخۆشيیە  ئەم 
خێزانیيەكان هۆكارێكی سەرەكین لە بەرهەمهێنانی 
كردنی  زیادەڕەوی  هەروەها  تێكچوودا،  كەسێتی 
پەروەردەكردنێكی  زاڵبوون  و  لە  باوك  و  دایك  
لە  كە  مندااڵنەی  ئەو  سەرەڕای  ئەمە  توندا، 
ئەنجامی لێكهەڵوەشان  و جیابونەوە  و هەژاريی  و 
بەریەككەوتنە هەڵچوونيیەكان )الصدمات االنفعالیە( و 
گەورە  منداڵی  كوشندەكانی  جەستەییە  نەخۆشيیە 
بۆماوەیی  هۆكاری  لەگەڵ  ئەوانە  ئەگەر  جا  دەبن. 
یاخود ئەندامی یا هۆكارێك كە پەیوەندی بە الیەنی 
دەروونی یاخود سۆزدارییەوە هەبوو، ئاوێزانبوون، 
لە  كەسێتی  تێكچوونی  دەركەوتنی  بۆ  ڕێگە  ئەوا 

گەورەییدا خۆش دەكات.
كەسێتی شیزۆفرینی )الفصام الشخصی(:   7
لە هۆكارە  كەسێتی شیزۆفرینی هۆكارێكی گرنگە 
پەڕگیریدا،  تیرۆر  و  دەركەوتنی  دەوورنيیەكانی 
كە  دەنوێنێت  نەخۆشی  بارێكی  كەسێتیيە  ئەو 
خاوەنەكەی لە واقیع دادەبڕێت  و لە هەڵسەنگاندنی 
بارودۆخەكەیدا دەكەوێتە هەڵەوە  و لە هەستەكان 

خاڵی دەبێتەوە  و گوێ  بە هیچ نادات)26(.
لەو  واڵت  سەرۆكی  ئەگەر  بەمشێوەیە 
هاوكێشە  خراپی  بە  ئەوە  بوو،  كەسێتیانە  شێوە 
دیكەی  بارودۆخەكانی  تەواوی  و  سیاسیيەكان  
واقیعەكە هەڵدەسەنگێیت. ئەمە گرنگیيەكی لە ئەندازە 
هەڵوێستەكان  و  )هەڵسەنگاندنی  لە  هەیە  بەدەری 
تایبەتیەكاندا(.  چارەنووسسازە  بڕیارە  گرتنەبەری 
نەدات  وێرانكارییانە  بەو  گوێ  دەشێت  هەروەها 
یاخود دوژمنەكەی  یان كۆمەڵەكەی  كە واڵتەكەی 

ڕووبەڕووی دەبێتەوە.
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توندڕه ويی  و په یوه ندی به   

تيرۆری ئیسالمی

ئه بوبه كر عه لی

. بەكالۆریۆس لە یاسا
لەدایكبووی 1965

نزە بەرهەمی چاپكراوی هەیە
پا

كردوەتەوە.
 لێكۆڵینەوەی باڵو

چەندین وتار و
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پێشهكی
له   كوشنده یه ،  فكری  نه خۆشيیه كی  توندڕه وی 
ئاشتی  له   هه ڕه شه   باڵوبێته وه ،  كۆمه ڵگه یه كدا  هه ر 
كۆمه اڵیه تی  و ئاینده ی ده كات، له  سه رده می كرانه وه ی 
سنوره كان  و به  جیهانی بوونیشیدا، كاریگه ری خراپ 

ده كاته  سه ر ده ره وه ی ئه و كۆمه ڵگه یانه ش.
ئه وه ی له م بابه ته شدا خراوه ته  ڕوو كاركردنه  
په یوه ندی  سرووشتی  دیاریكردنی  له سه ر 
توندڕه وی به  تيرۆری ئیسالمیيه وه ، ڕه تكردنه وه ی 
تيرۆر  به   ئه و گریمانه یه  كه  هه موو توندڕه ويیه ك 
هه ندێ   كات  و شوێن  و الی  هه ندێ   له   ده زانێت، 
سه ركوتكه ر  و  ڕژێمه   ئایدۆلۆژيی  و  ناوه ندی 
كورت  توندڕه ویدا  له   تيرۆر  نادیموكراسیش، 
له سه ر  په رده دان  بۆ  هه وڵێك  وه ك  ده كرێته وه ! 
سیاسيی  قه یرانه   له   كه   بنه ڕه تيیه كانی  هۆكاره  
ناعه داله تيی  و  كۆمه اڵیه تیيه كان  و  ئابوريی  و   و 

زه بروزه نگ  و زۆر شتی تردا به رجه سته  ده بن. 
ئه و  گه ر  تيرۆر  بۆ  ئیسالمیی  پاشگریی 
گشتاندنه ی لێ  البه ین كه  هه ندێك  له  ناوه نده كانی 
خۆرئاوا  و ناوچه كه  بانگه شه ی بۆ ده كه ن  و له ڕێی 
ئه وه وه  ده خوازن ئیسالم  و تێكڕای شارستانێتيی 
 و فكری ئیسالمی نوێ  و ته نانه ت فۆڕمی ئیسالمی 
میللیش بخه نه  ژێر پرسیاره وه ، ئاماژه  به  ڕاستيیه كی 
واقیعی ژیانی ئه مڕۆی مسوڵمانان  و جیهان ده كات، 
سه رقاڵی  جیهان  حه فتاكاندا  و  شه ست   له   گه ر 
توندوتیژيی  و تيرۆری  ماركسییه كان بووبێت، ئه وا 
له  هه شتاكان به دواوه ، له گه ڵ مانه وه ی پاشماوه ی 
ئه وان  و بوونی چه ندین فۆڕمی تری توندوتیژی، 
ناونیشانی  بۆته   ئیسالمی  تيرۆری  توندوتیژيی  و 

ئه م قۆناغه  مێژووییه .
لق  و  و  )داعش(  )القاعده (و  وه كو  هێزه كانی 
له   ئیسالمیدا،  جیهانی  ئێستای  له   هاوبیره كانیان 
كه م شوێنی تری جیهاندا ده بینرێن، هه ڵبه ت ده بێ  
هێزانه   ئه م  ڕه فتاری  سه رجه م  كه   بڵێین  ئه وه ش 
به  تيرۆر ڕاڤه  ناكرێت، چونكه  ته نها ڕه هه ندێكیان 

یاخود میكانیزمێكی كاركردنیان كاری تيرۆریستيیه  
 و سه رجه م چاالكییه  چه كداريی  و توندوتیژه كانیان 
له و بازنه دا قه تیس نه داوه ، كه  ئێره  جێگه ی قسه كردن 
له سه ر ئه وه  نیه . بۆیه  ئه وه ی ده بێت كاری له سه ر 
بكرێت نكۆڵیكردن له  پاشگری ئیسالمیی نیه ، به ڵكو 
سه ر  بۆ  ئیسالمه وه    ئاستی  له سه ر  ڕاكێشانیه تی 
ئاستی مسوڵمانان  و بزاڤ  و فكری ئیسالمی نوێ  
له   كه   نێوه نده دا،  له و  كه مینه یه ك  تێگه یشتنی   و 
ده مارگیريی  و  داخراويی   توندڕه ويی  و  سۆنگه ی 
وێرانی  مه رگ  و  خوێن  و  ئه ستووریيه وه ،  ڕق   و 
به رهه م ده هێنێت، ده ستی هێزه  وێرانكه ره  خاوه ن 
له سه ر  بۆئه وه ی  ده كه نه وه   به رژه وه ندییه كانیش 
ڕژێمه   ناوچه كه   و  پێكهاته ی  له   به شێك  داوای 
سه ركوتكه ره كان، هه رچی چه ك  و چۆڵی نوێیانه  له  

وێرانكردنی ناوچه كه دا تاقیبكه نه وه .
ناوه ندێكی ئیسالمی  نكۆڵیكردنی هه ر  هه ربۆیه  
له وه ی كه  تيرۆر په یوه ندی به  فكری ئیسالمییه وه  
نیه ، ناڕاسته ، هه روه ك چۆن ئه وانه ی ده شیانه وێت 
تيرۆر به  ئیسالم  و شه ریعه تی ئیسالمی لێكبده نه وه  
تيرۆری  كه   ئه وه یه   حه قیقه ت  چونكه   ناڕاسته ، 
ئیسالمی واته  تيرۆری به  ئیسالم پاساودراو واقیعه ، 
ته حه ددایه كی  وه ك  ئیسالمییه كه   ناوه نده   ده بێت 
به رده وامی خۆی  و نه خۆشيیه كی فكری بیبینێ   و 
هه بێت،  چاره سه ركردنی  و  له قاڵبدان   بۆ  دیدگای 
دوور ونزیكه وه   له   لێره دا  تيرۆریش  ئیسالمبوونی 
په یوه ندی به  خودی ئیسالمه وه  نیه ، وه ك هه ندێك  
وێنای  ده ره كی  نێوخۆیی  و  توندڕه وی  ناوه ندی 
تيرۆر  به   خزمه ت  گه وره ترین  به وه ش  ده كه ن  و 
ڕه وایه تی  مانه وه   و  پاساوی  باشترین  و  ده كه ن  
به   په یوه سته   ئیسالمی  توندڕه وی  ده به خشن،  پێ  
له   فۆڕمێك  مۆدێل  و  ئیسالميی  و  فكری  بازنه ی 
بیركردنه وه  و تێگه یشتن له  ئیسالم كه  سه ره نجام 
حوكمی جاهيلیه ت به سه ر كۆمه ڵگه  مسوڵمانه كاندا 
ئامرازێكی دووباره   ده دا و چه كی ته كفیریش وه ك 
پێناسه كردنه وه ی مرۆڤ  و گه ل  و  واڵت  و ئاین  و 
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سیاسه ت به كارده هێنێت. 

بابه ته دا  له م  خوازیارین  ئێمه ش  ئه وه ی 
هه ڵوێسته كردنه   بده ین  پێ   كورتی  ئاماژه یه كی 
نێوان  په یوه ندی  سروشتی  دیاریكردنی  له سه ر 
پاساودراو،  ئیسالم  به   تيرۆری  توندڕه ويی  و 
ئاماژه كانی چه مكی  له   هه ندێك   له سه ر  سه ره تاش 
كه سێتی  و  بیركردنه وه   خه سڵه ته كانی  تيرۆر  و 
له سه ر  قسه یه كمان  دواتر  وه ستاوین،  تيرۆریست 
له   توندوتیژی  و  توندڕه ويی  نێوان  جه ده لیه تی 
پاشان  كردووه ،  موسڵماناندا  واقیعی  مێژوو 
ڕوانگه ی  له   جیاوازی  هه ندێك   ده ستنیشانكردنی 
توندڕه وی  و  ئیسالميی  )غلو(ی  نێوان  له   ئێمه وه  
نوێ ،  سیاسی  فكريی  و  چه مكێكی  وه ك  )تطرف( 
له   هه ندێك   به   كورتمان  ئاماژه یه كی  له كۆتایشدا 
جیاوازییه كانی نێوان توندڕه ويی و تيرۆر كردووه .

)1(دهربارهیچهمكیتوندڕهویی:
له   یه كێك   به   سه رده مه دا،  له م  توندڕه وی 
به رباڵوترین چه مكه  فكريی  و سیاسییه كان داده نرێت، 
بێ  ئه وه ی تاكو ئێستا توانرابێت پێناسه یه كی ورد 
بخرێته   بۆ  له سه ركراوی  هه مه الیه نه   و، سازان   و 
ڕوو. له  سۆنگه ی ئه وه ی كه  له  گۆشه  نیگای فكريی 
ده كرێت  سه یر  جیاوازه وه   سیاسی  ئاینيی  و   و 
هێنده ی  هه ربۆیه   ده درێت،  پێ   ناوه ڕۆكی   و، 
ڕێی خه سڵه ت  و سیماكانیيه وه    له   ده درێت  هه وڵ 
ڕه نگدانه وه   له  چه مكه كه   و،  مه به ست  ناوه ڕۆك  و 
 و ده ركه وته كانی دیاریبكرێت، به و ئه ندازه ، هه وڵی 
بۆ  چوارچێوه داری   كۆنكرێتی  و  پێناسه كردنێكی 
نادرێت، له گه ڵ ئه وه شدا زیاتر له  بیرمه ند  و نوسه ر 
 و ناوه ندێكی فكريی  و ئه كادیمی هه وڵیانداوه  له  ڕێی 
چه مكه كه   ناوه ڕۆكی  له   پێناسه كردنه وه   هه ندێك  
چوارچێوه دا  له م  ببنه وه .  نزیك  ئاماژه كانی   و 
بیروباوه ڕانه دا  ئه و  به سه ر  توندڕه وی  ئاوه ڵناوی 
دابڕاوه ، كه  بێ  پاساو  و، ئایدۆلۆژین  و، له  ڕه وت  و 

ئاڕاسته ی كۆمه ڵگای سیاسییه وه  دوورن)1(.

قسه   ده كرێت،  توندڕه ویی  له    باس  كه   دیاره  
له سه ر فكر ده كه ین، قسه  له  زیاده ڕه وی له  مه سه له  
مه زهه بییه كان  ئاینيی  و  سیاسيی  و  فكريی  و 
ده كه ین، باس له  هه ندێك  خه سڵه تی بیركردنه وه ی 
ڕه تكردنه وه ی  ده مارگیری،  وه ك  ناته ندروستی 

به رامبه ر  و هاوچه شنه كانیان ده كه ین.
به   كه   ده وترێت  بیركردنه وه   به و  توندڕه وی 
واته   نامۆیه ،  كۆمه اڵیه تی  سیاسيی  و  واقیعی 
پێوه ر  و  به ها  و  فیكريی  و  ڕێساى  له   ده رچوونه  
به خۆ  كه   كۆمه ڵگه ،  باوه كانی  ڕه فتاره   شێواز  و 
له   نامۆییكردن  به   هه ست  گۆشه گیركردن  و 
سۆنگه ی  له   توندڕه وه كان  پێدێت.  كۆتایی  واقیع 
باوه كانی  پێوه ره   به ها  و  له گه ڵ  دژبه یه كيیان 
كۆمه ڵگه ، بۆ سه پاندنی بیروڕاكانیان  و گۆڕانكاری 
به ر  ده به نه   په نا  قازانجی خۆیان  به   دۆخه كه دا  له  
شێوازه كانی ترساندنی ده روونيی  و سه ركوت، له  
به كارهێنانی  له   سه ریان  هه لومه رجیشدا  هه ندێك  
ئاین  و  به ناوی  خوێنڕیژی  توندوتیژيی  و  هێز  و 
شه ریعه ته وه  ده رده چێت  و ده ست له  هیچ كه س  و 

هێزێك ناپارێزن له  ڕێگایاندا بوه ستێت!!.
ڕوونترین  توندڕه وی  جۆره ش  به م 
به رجه سته كردنی دۆگما  و چه قبه ستویی عه قیده یی 
توندڕه وی،  تر،  به واتایه كی  فكرییه ،  داخراوی   و 
شێوازێكی داخراوی بیركردنه وه   و سوڕانه وه یه  له  
بازنه یه كی به رته سكی لێكدانه وه یه كی كاڵ  و كرچ  و 

تاك ڕه هه ند و نازانستیدا.

ههندێكلهسیماكانیتوندڕهویی:
هه روه ك وتمان توندڕه وی زیاتر له وه ی له ڕێی 
پێناسه كردنیيه وه  بناسرێته وه ، له ڕێی سیماكانيیه وه  
لێره دا  هه وڵده ده ین  بۆیه   ده كرێت.  ده ستنیشان 
توندڕه وی  سیماكانی  له   هه ندێك   به   ئاماژه  
ناوه ڕۆكی  ده ستنیشانكردنی  له   بۆئه وه ی  بكه ین، 
توندڕه  و،  دیاریكردنی كه س  و ڕه وتی  چه مكه كه ، 
ئه مانه ی  سیمایانه ش  له و  به شێك   ببینه وه   نزیكتر 
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خواره وه ن :ـ
1. ده مارگیری: ده مارگیری واته  به  كوێرانه   و 
ئه و  ڕێباز  و  بیروباوه ڕ  و  له   كردن  توندبه رگری 
ده ژيی  و  ناویدا  له   توندڕه و  مرۆڤی  گرووپه ی 
بیروڕا  و  هه موو  ڕه تكردنه وه ی  و  ئه وه   به   سه ر 
بۆچوونێكی تر  و خۆ ته نها به ڕاست بینین  و گوێ  

نه دان به  به ڵگه خوازيی  و لۆژیكی به رامبه ر!.
بۆ  هه وڵدان  واته   سه ختگیری)التشدد(:   .2
له   ئاینه وه   و  )جزئیات(ی  به   ده ستگرتن  به توندی 
ئه و  له سه ر  تۆمه تباركردنیان  پرسینه وه   و  خه ڵكی 

بناغه .
3. ره هایی گه رایی: واته  به ڕه هایی خستنه ڕووی 
بیروڕاكان  و خۆ به  هه قی ڕه ها بینین، ئاماده نه بوون 
ڕای  به سه ر  كرانه وه   به ڵگه كان  و  گفتوگۆی  بۆ 
ئاستی  ده گاته   جار  هه ندێ ك  كه   به رامبه ردا، 

ته كفیركردن!.
داننه نان  جیاوازێك،  هه موو  ئیدانه كردنی   .4
هه مه ڕه نگیی  ڕه تكردنه وه ی  جیاوازیه كدا،  هیچ  به  
سه یركردنی  دوژمن  به   واقیع  و  فره یی  ژیان  و 

كه س  و گرووپ  و ناسنامه  جیاوازه كان!.
توندوتیژی،  زۆرلێكردن  و  بۆ  ئاماده یی   .5
به رامبه ر كه سانی دی  و كۆمه ڵگه  له پێناو سه پاندن 
 و پیاده كردنی بۆچوونه  داخراوه كانی سه باره ت به  

دین  و شه ریعه ت.
سنوره   ڕه تكردنه وه ی  بوون  و  نانه ته وه یی   .6
نه ته وه یییه كان  و دیموكراسيی  و بنه مای هاواڵتێتی 

یه كسان.

)2(لێكچوونوجیاوازيیهكانینێوان:
)غلو( و توندڕه وی/ به  سه رنجدان له  قورئان و 
كۆمه ڵێك  ده قی فه رمووده  و تێگه یشتن  و پێناسه ی 
ڕه گه  زمانیه وانيیه كانی،  و  چه مكه كه   بۆ  زانایان 
ئه م ڕواڵه ت  و خه سڵه تانه ی  )غلو(  بڵێین  ده توانین 

خواره وه  له خۆده گرێت:

1. زیاد له  پێویست مه زنكردن  و به رزكردنه وه ی 
سه روو  بۆ  بنه مایه ك  یاخود  كه سێك  پله  وپایه ی 
ئه وه ی كه  سروشت  و توانای خۆی ده یخوازێت  و 
ویستی خوای گه وره ی له گه ڵدایه ، هه روه ك قورئان 
و  مه سیح   حه زره تی  شوێنكه وتووانی  به رامبه ر 
َتْغُلوا  َل  اْلِكَتاِب  َأْهَل  َيا  ده فه رموێت:  كتێبه كان  خاوه نه  
ا اْلَِسيُح ِعيَسي اْبُن  َ قَّ  ِإنَّ ِ ِإلَّ احْلَ ِف ِديِنُكْم َوَل َتُقوُلوا َعَلي اللَّ
ْنُه  َفآِمُنوا  َأْلَقاَها ِإَل َمْرَيَم َوُروٌح مِّ ِ َوَكِلَمُتُه  َمْرَيَم َرُسوُل اللَّ
ِإَلٌه   ُ اللَّ ا  َ ِإنَّ لَُّكْم  ا  َخْيً انَتُهوا  َثاَلَثٌة   َتُقوُلوا  َوَل  َوُرُسِلِه   ِ ِباللَّ
َماَواِت َوَما ِف اْلَْرِض  َواِحٌد ُسْبَحاَنُه َأن َيُكوَن َلُه َوَلٌد لَُّه َما ِف السَّ

ِ َوِكيًل[ النساء /171. َوَكَفى ِباللَّ
له م ئایه ته دا ئه مانه ی خواره وه  مه تره حن:

یه كێك  له و نه خۆشیانه ی تووشی خاوه ن  ) أ( 
كتێبه كان بووه  زیاده ڕه وییه  له  دیندا، خوداش داوای 
ده ستبه رداربوونیان له و زیاده ڕه ویه   لێ  ده كات  و 

به  دۆخێكی ناخودا په سه ند وه سفی ده كات.
زیاده ڕه وی له  ئایندا به  شێوازی جۆراوجۆر  ) ب( 
په یوه سته  به  هۆكاری ناهه قی  وتن له سه ر خودا. 
واته  ده بێته  هۆی تێكچوونی دیدگای خواناسانه  و 
ناسینی خوای گه وره  به وجۆره ی خۆی ناساندووه . 
تاوان  ده بێته   پێش هه رشتێك  زیاده ڕه وی  به مه ش 
به رامبه ر خوای گه وره  خۆی  و شێوان له  ئايین  و 
عه قیده دا، له ڕێی تێكچوونی بۆچوونه كان ده رباره ی 
بنه ڕه تترین پایه ی ئیمان كه  باوه ڕبوون  و ناسینی 

خوای گه وره یه .
بیروباوه ڕی)تثليث( و  له   ڕه خنه گرتن  ) ج(  
حه زره تی  په یوه ندی  كه   له وه ی  كردنه وه   جه خت 
نه ك  پێغه مبه رێتییه   په یوه ندی  خوداوه   به   مه سیح 
)تثليث(  عه قیده ی  به وجۆره ی  كوڕی  و  باوك 
ده یخوازێت له گه ڵ پێداگرتن له وه ی كه  خودا تاك  و 
ته نهایه   و قیاس ناكرێته  سه ر هیچ به دیهێنراوێكی 
هه مووانه .   به دیهێنه ری  خۆی  له كاتێكدا  تر  
بۆ  مه سیح  ده رباره ی  وێنایان  دواتریش  ئایه تی 
خوای  به نده ی  به   خۆی  ئه و  كه   ڕاستده كاته وه   
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گه وره  ده زانێت.
له  مه سه له كانی  زیاده ڕه وییه   ده قه دا  له م  )غلو( 
پێموایه  هه ر  الكالم(دا، كه   بواری خواناسی  و)علم 
ئه مه ش ڕیشه ی خه سڵه ت  و ڕواڵه ته كانی تریه تی. 
گه ر بشگه ڕێینه وه  بۆ ته فسیره كه ی مه الی گه وره   و 
مێژووی سۆفیزم چه ندین نموونه ی جۆراوجۆرمان 
دژ  كه   ده كه وێت،  به رچاو  ناڕاست  )تعظيم(ی  له  
دیدگای  ئیسالمه ،  لۆژیك  و عه قڵ  و بۆچوونی  به  
له   ئیمامه كه    )12( مه عسومیه تی  بۆ  شیعه كانیش 
هه مان  ده چێته   گشتییه كه وه   ئیسالمییه   ڕوانگه ی 

چوارچێوه وه .
بۆ  پێناسه یان  هه مان  زانایانیش  له   هه ندێك  
له م  كه   ڕازی  فه خری  له وانه ش  هه یه   چه مكه كه  
له  ڕووی  زیاده ڕه وییه   زیاده ڕه وی  ده ڵێت:  ڕوه وه  
هه مان  زه مه خشه ریش  مه زنكردنه وه )تعظيم(،  به  
به   ده به ستێته وه    چه مكه كه   و  هه یه   بۆچووونی 

سنور به زاندن له  مه زنكردندا)2(. 
ته نها  نیه  مه زنكردنه كه   جێگای سه رنجه  مه رج 
)د.خ(،  پێغه مبه ر  واته   بێت،  كه سه كان  بۆ  ته نها  و 
بۆ  ده شێت  به ڵكو  هاوشێوه كانی،  شێخ  و  ئیمام، 
بنه ما و پێوه رێكیش بێت. بۆ نموونه  خه واریجه كان 
خستنه ڕووی  و  )تحكیم(  بنه مای  گه وره كردنی  به  
پێشه وا  ئاماده گی  بۆی،  تایبه ت  لێكدانه وه یه كی 
)عه لی(یان بۆ ناوبژیكردن له  نێوان خۆی  و موعاویه  
و سوپای هه ردوو الدا، له  مه سه له یه كی سیاسيی 
 و ڕێژه یی  و ناپیرۆز و كاتی  و سنورداره وه  گۆڕی 

سه روو  ڕه های  پیرۆزی  عه قیده یی  پرسێكی  به  
مێژوویی!! هه ر ئه وه ش ده رگای جه نگێكی كراوه ی 
خوێناوی دوور ودرێژی له  كۆمه ڵگه ی مسوڵماناندا 
ده بێته   توندڕه وی  له حزه ی  به م جۆره ش  كرده وه . 
و  تيرۆركردن   به ڵكو  )ده ق(،  فراندنی  له حزه ی 

خوێناوی كردنیه تی.
بواری  له   زیاده ڕه وییه   )غلو(ی  له   ئه م چه شنه  
ده ڵێت:)  شاطبي  هه روه ك  )تصور(دا  و  )عه قیده ( 
و  ناكۆكی  و  دووبه ره كيی   بۆ  ده كێشێ   سه ر 
دان  جۆراوجۆری  گرووپی  چه ندین  سه رهه ڵدانی 

نه كوڵ و له گه ڵ یه كتردا()3(.
له م جۆره   ئاینه كانیش پڕن  مێژووی سه رجه م 
شتانه ، ئه گه ر جۆری یه كه می زیاده ڕه ویش خراپ 
تێگه یشتن بێت له  خوا و خراپ )تأویل( كردنی به شێك  
بێت،  په یامبه ره كانی  ژیاننامه ی  خوا  و  ئایاتی  له  
ئه وا جۆری دووه م واته  زیاده ڕه وی له  كرده وه دا 
كه  به  زاراوه ی ئێستا )التشدد( یاخود سه ختگیری 
گوزارشتی لێ  ده كرێت. به رهه می خراپ تێگه یشتنی 
كه المی خوایه  ده رباره ی دروشم  و په رستن  و بنه ما 
ئه گه ر جۆری  فقهیه كان.  ئه خالقیيه كان  و ئه حكامه  
یه كه م دابه شكردنی وێنای خوا بێت له  نێوان خودا  
خۆیه وه ،  خودا  خودی  به ناوی  دیدا،  كه سێكی  و 
ئه وا جۆری دووه م گوێزانه وه ی وێنای خودایه كی 
بۆ  وه رگێڕانیه تی  )منتقم(ه   و  و  )جبار(  و  )قهار( 
بواره  په رستشيى  و ئه خالقی  و فقهییه كه ! هه ڵبه ت 
كه   زێده ڕه وی)مبالغه (،  و  گه وره كردن   لێره شدا 

ده توانین بڵێین هه موو تیرۆریستێك 
توندڕه وه،  به اڵم مه رج نیه  هه موو 

توندڕه وێك  تیرۆریست بێت.

;
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زمانه وانی  و  بنچینه یی  به  ڕیشه ی  په یوه سته  
ئه وه ی  حوكمی  به   ئاماده یه .  چه مكه كه ،  زاراوه یی 
سه ختگیر  زیاده ڕه وی  مرۆڤی  كێشه ی  له   به شێك  
مامه ڵه كردنه  له گه ڵ )جزئیات( وه كو )كلیات(، )نوافل 
( وه كو )واجبات(، )دابونه ریت( وه كو )ئه خالقیات(. 
گه وره ی  گۆڕانه   ئه و  بۆ  حسابكردنێك  هیچ  بێ  
حه ز  و  و  خواست   یاخود  هاتووه .  دنیادا  به سه ر 
به رامبه ری  چه مكی  هه ڵبه ت  كه سه كان،  ئازادی 
یه كێك   به   كه   )تیسیر(ه ،  ئیسالمدا  له   )تشدد( 
داده نرێت،  شه رعیيه كان  و  ئوسوڵيی   بنه ما  له  
توندڕه وی  سه ختگیريی  و  زیاده ڕه ويی  و  كه چی 
لێبوورده یی  بازنه ی  به وه ش  ناكات!  بۆ  حسابی 
بچوك  و  به ره و  ئیسالم  ئومێدی  و  میهره بانی    و 
گشتیش  به   ده برێت،  ترسناك  ته نگبوونه وه یه كی 
چه مكی )وسط( یاخود )الوسطية( له  به رامبه ر كۆی 
ئاماژه ی چه مكی زیاده ڕه وی به  هه ردوو ڕه هه ندی 

عه قیديی  و كرداريی  و فقهی له  قه ڵه مده درێت.

توندڕهویولێكچوونوجیاوازیلهگهڵزیادهڕهویدا:
ئاماژه مان  هه ندێك   پێشه وه   له   هه روه ك 
فكريی  و  چه مكێكی  )التطرف(  توندڕه وی  پێكرد، 
سیاسی نوێیه   و له  چوارچێوه ی مۆدێرنه ی فكريی  
سه ریهه ڵداوه   و  نوێدا  ده وڵه تی  سیاسيی  و  و 
ده مانه وێت  كاتێك   بۆیه   په یداكردووه .  ناوه ڕۆكی 
له  ئاماژه كانی توندڕه وی ئیسالمی نوێش تێبگه ین، 
به  چه مكی  یه كسانكردنی  له ڕێی  ته نها  به   ناتوانین 
فه رامۆش  نوێكانی  ڕه گه زه   و  بگه ین   تێی  )غلو( 
ئیسالمی  توندڕه وی  ئه وه ی  به حوكمی  بكه ین، 
و  ئیسالمی   واڵتانی  نوێی  واقیعی  به رهه می  نوێ  
ملمالنێ   له گه ڵ  تێكه ڵه   ڕوه وه   هه ندێك   له   جیهانه . 
فكريی  و سیاسیه كانی ناوی  و سروشتی ده سه اڵت 
تر،  واتایه كی  به   پیاده كردنی،  میكانیزمه كانی   و 
و  سیاسه ت   دین  و  نێوان  ملمالنێی  ڕه نگدانه وه ی 
ڕه وایه تی سیاسی  و مۆدێرنه   و ئیسالمه وه  هه یه  له  
دنیای نوێدا، گه رچی له م نێوه نده دا زیاد له  فۆرم  و 

ئاست  و شێوازێكی توندڕه ویمان هه یه)4( .
ڕه تكردنه وه ی  نوێ   ئیسالمی  توندڕه وی 
مۆدێرنه   و به هاكانیه تی، جگه  له  مۆدێرنه ی زانستيی 
و ته كنیكی،  شه ڕكردنه  له گه ڵ دنیای نوێ ، ده وڵه تی 

نوێ ، دادگای نوێ ، یاسای نوێ   و... هتد.
توندڕه وی  ئێمه ش  بابه ته كه ی  به   سه باره ت 
سه له فیانه   ئیسالمی  دیاریكراوی  تێگه یشتنێكی 
به   فقهی  كه له پووريی  و  حه رفی  و  نامێژوویی   و 
به رهه می  تر  به واتایه كی  دین،  له   سیاسیكراوه  
تێكه اڵوكردن  و موتوربه كردنی عه قیده ی وه هابی  و 
حه ره كیه تی )سید قطب( و )حاكمیه تی( مه ودووديی  

و  دواتریش )سید قطب(ه )5(.
له سه ر  گه وره كه شی  مه ترسيیه   ئه وه ی 
سیاسیكردنه كه یه ،  به   دروستكردووه   موسڵمانان 
هه ندێك   ترسناكی  كردنێكی  )اسقاط(  به   یه كسانه  
ده قی قورئان  و فه رمووده  به تایبه تیش ئه و ده قانه ی 
هه یه   )قتال(ه وه   و  )جهاد(  چه مكی  به   په یوه ندیان 
بۆ سه ر واقیعی نوێ ، هه روه ها ده رهێنانی هه ندێ  
خۆیدا  مێژووییه كه ی  سیاقه   له   زانایانه   فتوای 
و  نوێ    واقیعێكی  وه سفكردنی  بۆ  به كارهێنانی   و 

هاوچه رخی زۆر جیاواز)6(. 
سه له فیه كه یدا،  جیهادیه   فۆرمه   له   توندڕه وی 
ئاماژه یه  به  حوكمدانێكی توند  و دڵڕه قانه  به رامبه ر 
ئاوه ڵناوی  دابڕینی  نوێكان،  مسوڵمانه   كۆمه ڵگه  
دواتر  و  كۆمه ڵگایانه    ئه م  به سه ر  جاهلیه ته  
ته كفیركردنی ده سه اڵت  و الی هه ندێكیشیان تێكڕای 

كۆمه ڵ)7(.
گێڕانه وه ی  دووباره   به   خۆشی  وه زیفه ی 
به هسه ر  شه رع  سه پاندنی  واته   خوا،  حاكمیه تی 
هه ڵبه ته   ده زانێت.  هێزه وه   له ڕێی  كۆمه ڵگه دا 
جۆره ش  به و  و  )فقه (دا  له  به رگی  شه رعه كه ش 

پیاده ی ده كه ن كه  خۆیان لێی تێگه یشتوون.
خاڵی  هه ندێ   به   ئاماژه   ده توانین  لێره وه  
و  ئیسالمی  )غلو(ی  نێوان  جیاوازی  لێكچوون  و  

)تطرف(وه ك چه مكێكی نوێ  بكه ین:
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خوێندنه وه یه كی  به رهه می  هه ردووكیان   .1
نامه نهه جيی و گوڵبژێر  تاكڕه هه ند  و  سه له فیانه  و 

)انتقاء(ی ده قن.
ده كه ن  و  دابه ش  كۆمه ڵگه   هه ردووكیان   .2
حوكم به سه ر ده ره وه ی خۆیاندا ده ده ن  و ناكۆكی 

ده نێنه وه .
بۆ  وێناكردنیان  كێشه ی  هه ردووكیان   .3

خودا  و په یامه كه   و ویستی ئه و له م ژیانه دا هه یه .
هه ردووكیان مامه ڵه یه كی زبر  و وشك  و   .4
توند له گه ڵ خه ڵكیدا به رهه م ده هێنن، به اڵم له  ئاست  

و قه باره   و كاریگه ریدا جیاواز.
له  ڕوانگه ی نوسه ریشه وه  له  هه ندێ  ڕوه وه  له  

یه كدی جیاوازن، له وانه ش:
)1(  مه رج نیه  زیاده ڕه وی تێكه ڵ به  سیاسه ت 
بێت، له كاتێكدا توندڕه وی وه ك ڕه گێكی تيرۆر به  
هێز  و  ده سه اڵت   له سه ر  ملمالنێ   و  سیاسیكراوه . 

ده كات)8(.
)2(  ئه گه ر زیاده ڕه وی )عه قیدی( كێشه ی به  
بۆ  به رزكردنه وه یان  كه سێتیيه كان  و  پیرۆزكردنی 
سه روو پله ی مرۆڤ  و پله وپایه ی خودا پێبه خشراو 
سه باره ت به  پێغه مبه ران هه بێت، له وێشه وه  گرفتی 
ببێت،   دروست  بۆ  یه كتاپه رستیدا  له  بواری  
بواری  له   بنه ڕه تی  كێشه ی  نوێ   توندڕه وی  ئه وا 
)غلو(ی  ڕواڵه ته كانی  له   عه قیده .  نه ك  )فكر(دایه  
ڕواڵه تی  به   و  ده دات   پاشماوه كانی  مێژوویی  و 

هاوبه شپه یداكردنیان له  قه ڵه م ده دات.
)3(  زیاده ڕه وی )پیاوی ئاینيی( و )دامه زراوه ی 
به رهه مده هێنێت  و  نیمچه فه رمی(  و  فه رمی  ئاینی 
سوود  له  نه زانی و كه م هۆشیاری ئاینيی  و گشتی 
له كاتێكدا  ده بینێت،  شوێنكه وتووان  و  باوه ڕدار  
توندڕه وی ئیسالمی نوێ  له م ڕواڵه تانه  ده دا، به اڵم 
حه ره كیه كانی  و  شه رعيی  مه رجه عه   له هه مانكاتدا 
خۆی به  فتواكانیان بیركردنه وه  له  ئه ندامانیان زه وت 
ده كه ن  و به  هه مانشێوه ی ئه وانیش له  سه ره نجامی 
كرده  توندڕه وییه كان مژده ی به هه شتیان پی ده ده ن.

به   په یوه ندی  نوێ ،  ئیسالمی  توندڕه وی   )4(
ملمالنێی  نێوان خۆرهه اڵت  و خۆرئاوا  و جیهانی 
له كاتێكدا  هه یه ،  ئه وه وه   ده ره وه ی  و  ئیسالمی 
نه بووه   نوێیه   ملمالنێ   ئه و  به رهه می  توندڕه وی 
كاریگه ر  خۆشی  ده ره وه ی  نمونه ی  هه ندێ   به   با 

بێت)9(.
)3(توندڕهویئیسالمیلهنێوانهۆكارودهرهنجامدا:

ناو  له   توندڕه وی،  گشتی  به شێوه یه كی  )غلو( 
خوێنڕێژييه   ئاڵۆزيی  و  و  شه ڕ  و  ژوار  و  ژوان  
نێوخۆییه كانی مێژووی موسڵماناندا سه ریانهه ڵداوه ، 
بونه ته   و  كردووه    ته شه نه یان  كه م  النی  یاخود 
ئه گه ر  كه   ده گه یه نێت  ئه وه   ئه مه ش  مه ترسی. 
توندوتیژی  و  تيرۆر  پشت  هۆكارێكی  توندڕه وی 
واته   ڕاسته ،  پێچه وانه كه شی  ئه وا  بێت،  كوێرانه وه  
له   توندڕه وی  تر  جارێكی  تیرۆر  توندوتیژيی  و 
له   گه ر  ده هێنێته وه ،  به رهه م  ترسناكتردا  فۆرمێكی 
ساته وه ختی سه رهه ڵدانی مێژووی توندڕه وی )غلو( 
له ناو دڵی  له  مێژووی موسڵمانان ڕامێنین ده بینین، 
شه ڕی ناوخۆی سه ره تای ئیسالمدا سه رهه ڵده دات، 
به   كرد  موسڵمانانی  كۆمه ڵگه ی  كه   شه ڕه ی  ئه و 
و  ده سه اڵت   ڕه وایه تی  سه ر  له   و  پارچه وه   دوو 
پرسیاریش  كرابوو،  به رپا  گرتنیشی  ده ستبه سه ردا 
لێره دا ئه وه یه  داخۆ ئه گه ر ئه و دابه شبوون  و ملمالنێ 
  و جه نگه  له  ئارادا نه بوایه ، )خه وارج(ه كان له  مێژوودا 
به و خه سڵه تانه ی پێی ده ناسرێنه وه ، ده رده كه وتن  و 
ئه و بیركردنه وه یان بۆ دروست ده بوو، ئه و ڕۆڵه یان 
ده گێڕا كه  گێڕاویانه ؟ ڕه نگه  وه اڵمدانه وه ی به  )به ڵێ ( 
ئه و  گه ر  نه بێت.  ئاسان  كارێكی  هه روا  سه لماندنی 
مێژووه ش به جی بێڵین  و بێینه  چوارچێوه ی مێژووی 
له   كه   توندڕه وی  له   فۆرمه   ئه و  ناوچه كه   و  نوێی 
شه سته كانی سه ده ی ڕابردوو له  میسردا سه ریهه ڵدا، 
گرتن  و  مه سه له ی  ئه گه ر  ئایه   بپرسین  ده كریت 
وه حشیگه رانه ی  ئه شكه نجه دانی  زیندانیكردن  و 
به ندكراوه   )اخوان(ه   سه ر  بۆ  )ناصر(  ڕژێمی 
له وان  هه ندێ   نه بوایه ،  گۆڕێدا  له   سزادراوه كان 
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ناسنامه ی  و  سروشت   ده رباره ی  بیرۆكانه یان  ئه و 
حوكمڕان  و كۆمه ڵگه یان بۆ دروست ده بوو، كه  بوو 
به  سه ره تای وه رزێكی پڕ له  خوێن  و ئازار  و خه م له  
زیاد له  كۆمه ڵگه یه ك وه ك له  كۆمه ڵگه كانی ناوچه كه  

 و له  پێش هه مووانیشه وه  میسر؟ 
پرسیاره ی  ئه و  وه اڵمدانه وه ی  بۆ  كه واته  
یاخود  توندڕه وییه   به رهه می  تيرۆر  ده ڵێت:  كه  
بڵێین: توندڕه وی هۆكارێكی  به ره نجامه ؟ ده توانین 
تيرۆر  و  به بوونی  به اڵم  تيرۆره ،  پشت  هانده ری 
چه كدار  و  سه له فی  جیهادگه رایی  ڕۆشنبیری 
سه ركوتی خوێناوی ڕژێمه كان  و جه نگی كۆمه ڵگه ی 

نێوده وڵه تی ته شه نه  ده كات  و باڵوده بێته وه .
)4( له  نێوان توندڕه وی و تیرۆردا:

هه ندێ  كه س  و ناوه ند به  نه زانی بێت یاخود به  
ده ستئه نقه ست چه مكی توندڕه وی یه كسان ده كه ن به  
تيرۆر. كاتێكیش باسی كێشه ی  تيرۆر و توندوتیژی 
ئیسالمیش دێته  پێشێ  له  هه ندێ  واڵت  و الی هه ندێ  
به   ناوه ند مه سه له كه  ده به سترێته وه   ده سه اڵتدار  و 
توندڕه وی. له م ڕووه شه وه  سوودی خراپ له  ناوی 
تیرۆر وه رده گیرێت  و، توندڕه ویش به جۆرێك بازنه  
تێكڕا  كه   ده كرێن،  گه وره   فراوان  و  ئاماژه كانی   و 
گۆڕه پانه كه   ئیسالميیه كانی  هێزه   زۆربه ی  یاخود 
له و  هه لومه رجێكی  و  شوێن   و  كات  له   بگرێته وه  
جۆره شدا بوونی تیرۆر ده بێت به  پێویستیيه كی ڕژێم  
به ناوی  بۆئه وه ی  گه نده ڵ.  ده سته بژێری  هه ندێ   و 
ڕووبه ڕووبوونه وه ی ئه وه وه ، په رده  به سه ر قه یرانی 
بده ن  و خۆشیان  ڕه وایه تی  و كێشه  و گرفته كاندا 
له   پارێزگاری  قه اڵی  وه ك  و خۆرئاوا  ده ره وه   بۆ 
باسی  زۆر  لێره دا  ئێمه   به اڵم  بده ن.  نیشان  ئه وان 
سه رنجی  له باری  ده مانه وێت  به ڵكو  ناكه ین،  ئه مه  
ئاماژه یه كی  ڕووته وه   مه نهه جی  و  ئه كادیميی 
به   )توندڕه وی(  نێوان  په یوه ندی  جۆری  به   خێرا 
ده دات  یارمه تیمان  هه رئه وه ش  بكه ین.  )تیرۆر(ه وه  
هه وڵه كانی تێكه ڵكردنی به  ئه نقه ستی نێوان لێره   و 

له وێ  ده رك پێ  بكه ین.

جیاوازییهكانینێوانتوندڕهويیوتيرۆر:
هه روه ك وترا الی هه ندێ  كه س  و ناوه ند له  
ڕووی نه شاره زاییه وه  بێت یاخود ده سئه نقه ست، 
یه ك.  به   ده كرێن  یه كسان  چه مكه   دوو  ئه م 
له كاتێكدا له  ڕووی فكريی  و زانستی  و یاسایی  و 
سیاسیيه وه  هه مان ناوه ڕۆك  و ده ركه وته یان نیه . 
به   ئاماژه   كورتی  به   زۆر  هه وڵده ده ین  هه ربۆیه  

هه ندێ  جیاوازی نێوانیان بكه ینه وه :
فیكره   دنیای  به   سه ر  توندڕه وی  چه مكی   .1
هه یه ،  بیركردنه وه وه   میتۆدی  به   په یوه ندی   و 
له كاتێكدا تیرۆر باس له  ڕه فتاری توندوتیژانه   و 
تۆقاندن  و ڕه شه كوژيی  و به  بارمته گرتن  و..هتد 

ده كات . 
به   توندڕه وی  یاساییه وه   له ڕووی   .2
به   فكره وه   به دنیای  په یوه ندیبوونی  حوكمی 
و  تاوانه    تیرۆر  كاتێكدا  له   ناژمێردرێت،  تاوان 

لێپێچینه وه ی یاسایی به دواوه  ده بێت.
هه روه ك  توندڕه وی  هۆكاره وه   له ڕووی   .3
سه له فيیه ی  به   په یوه ندی  پێكرا،  ئاماژه ی  پێشتر 
داخراويی   ڕه ها و  هه قزانینی  خۆبه   فیكريی  و 
بۆ  ده قه وه   له   ده ستپێكردن  ده مارگیريی  و  و 
واقیع  و له  مێژوودا بیركردنه وه   و تاكڕه هه ند له  
دنیای  به رامبه ر  و  ڕه تكردنه وه ی  بیركردنه وه ، 
ڕێبازی  خوێندنه وه ی  قبوڵنه كردنی  نوێ   و 
مه به ستگه رایانه ، بڕوابوون به  چه مكی حاكمیه تی 
تیرۆر  هۆكاره كانی  له كاتێكدا  هه یه .  خوایییه وه  
كێشه   ده وڵه ت  و  شكستی  له   یه كه م  پله ی  به  
ئابووريی و سیاسيی و ئه منيی  و مه زهه بییه كان  
شاراوه ته وه ،  ناعه داله تیدا  جیاكاريی  و  بوونی  و 
پشتی  هۆكاره كانی  له   یه كێك   به   توندڕه ویش 
ته نها  تیرۆر  دیارده ی  تر،  به واتایه كی  داده نرێت. 
پێش  ده بێت  به ڵكو  لێكنادرێته وه ،  توندڕه وی  به  
هه ر شتێك له سه ر زه مینی سیاسه ت  و ئابووريی  
و  بگه ڕێین  بۆی  قه یرانه كاندا  و  ئاسایش   و 
له م  بده ین)10(.   ناسینی  و  ڕاڤه كردن   هه وڵی 
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ڕوه وه  خوێنه ر ده توانێ  بگه ڕێته وه  بۆ )ئه بوبه كر 
ئایینی  و  توندڕه وی  نێوان  له   داعش  عه لی: 
شكستی ده وڵه تدا، ل200 ، یه سف محمد صادق: 

سه رچاوه ی پێشوو، ل60-54(.
به   توندڕه وی  چاره سه ره وه   له ڕووی   .4
له   ڕه خنه گرتن  فكريی  و  چاكسازی  و  مشتومڕ  
میتۆدی توندڕه وانه   و ده رخستنی نا شه رعیبوونی 
بنه ماكانی  و دژبه یه كی لۆژیكه كه ی له گه ڵ ئیسالم 
و ڕوح و په یامه كه ی  و مه به سته  بااڵكانی ژیاننامه ی 
پێغه مبه ر)د.خ(و به رژه وه ندی گه النی موسڵمان  و 
هه ڵبه ت  ده كرێت)13(.  چاره سه ر  هاوشێوه كانی 
ئابووريی   سیاسيی  و  چاره سه ری  بوونی  له پاڵ 
بۆ  ڕاستگۆ  ئیراده یه كی  كۆمه اڵیه تيی  و  و 
تیرۆر  قه یرانانه ی  و  كێشه    ئه و  چاره سه ركردنی 
لێوه رده گرێت،  خۆی  درێژه پێدانی  ڕه وایه تی  و 
زانستيیه ،  و  فیكريی   چاره سه ره كه ی  واته  
پێشه كیيانه ی  و  شێواز   له و  به ڕه خنه گرتن 
ژیان و  ئیسالم  و  له   پێ   بیری  توندڕه و  مرۆڤی 
شێوازه كانی  و  سه رده م   مرۆڤ  و  و  شه ریعه ت  
گه ردووندا  له   خودا  ویستی  گۆڕانكاريی  و 
ئه مه دا  له پاڵ  تيرۆر  له كاتێكدا  دێته دی.  ده كاته وه  
ئابووريی  سیاسيی  و  چاره سه ری  به   پێویستی 
قه یرانه كان  و  چاره سه ركردنی  و  كۆمه اڵیه تی    و 

ڕووبه ڕووبوونه وه ی ماددی هه یه . 
ده توانین  جیاوازیانه شدا  ئه م  به ره نجامی  له  
به اڵم  توندڕه وه،   تیرۆریستێك  هه موو  بڵێین 
مه رج نیه  هه موو توندڕه وێك  تیرۆریست بێت. بۆ 
خه ڵكێكی  سعوديیه دا  ئێستای  واقیعی  له   نموونه  
زۆر هه یه  توندڕه وانه  بیرده كه نه وه ، به اڵم چونكه  
ده وڵه ت شكۆ  و توانای كۆنترۆڵ  و پێشكه شكردنی 
شكستی  له ده ستنه داوه   و  خزمه تگوزارییه كانی 
نه خواردووه  ده بینین زۆر به  كه می نه بێت كرده ی 
تیرۆریستی تیایدا ڕوونادات، له كاتێكدا له  سۆنگه ی 
شكستی ده وڵه ت  و دروستبوونی بۆشایی ئه منيی 

و الوازییه كانی داموده زگاكانی ده وڵه ته وه ، عێراق 
 و سوریا  و ئه فغانستان بونه ته  مۆڵگه ی چه ندین 

گرووپی تيرۆریست  و كرده ی تیرۆریستانه .
بۆ  سه ركه وتووش  نیشتمانی  پڕۆژه ی 
هه رشتێك  پێش  تیرۆر  ڕووبه ڕووبوونه وه ی 
بۆ  كه ره سه یه ك  له   تیرۆر  مه سه له ی  ده خوازێت 
سیاسی  ملمالنێی  به ڕێوه بردنی  ئیدانه كردن  و 
سیاسيی  و  فكريی  و  چاره سه ره   ده ربچێت. 
ئابووريی  و ئه منيی  و زانستیيه كانیش یه كتر ته واو 
بكه ن میانه ڕه ویی ئیسالمیش له گه ڵ سیاسه تێكی 
گشتییه وه   ڕای  له الیه ن  پشتیوانيكراو  فه رمی 

ئاسۆكانی چاره سه ری دیاری بكات. 
دواقسه شمان له م بابه ته دا كه  قسه كردنی زۆرتر 
ئیسالمییه   ناوه نده   گرنگه   كه   ئه وه یه،   ده خوازێت 
زانستی  و فكرییه كه  پرسی توندڕه وی به  پرسێكی 
ڕه سه نی ئیسالمی خۆی بزانێت  و نه یبه ستێته وه  
به حوكمی  به رامبه ره كانه وه .  هه ڵوێستی  به  
هه ڕه شه یه   هه رشتێك  پێش  توندڕه وی  ئه وه ی 
بۆ سه ر وێنای ئیسالم وه ك ئایين  و له باربردنی 
مێژووییه كان  و  ژیاريی   ئیسالمیيه   ده ستكه وته  
به یه كه وه ژیان  و  شارستانيی  و  بواری  له  
دوژمنێكی  تره وه   له ڕوویه كی  فه رهه نگدا، 
سه رسه ختی ئیسالمی شارستانی  و میانه ڕه و   و 
هێزه   حكومه ت  و  ده ستی  ئامرازێكی  ڕه سه نه   و 
نائیسالمیيه كانیشه   سه ركوتكاره   كۆنه په رسته  
ئیسالمی  مه شره ب  ته وژمی  دژایه تیكردنی  بۆ 
په رده دان  به دیموكراتیزه كردن  و  كۆمه ڵگه   و 
جۆراوجۆره كان  بواره   له   شكسته كانیان  به سه ر 
له   به شه   ئه و  به رامبه ر  وه زیفه داركردن  خۆ   و 
كۆمه ڵگه ی نێوده وڵه تی كه  بازرگانی به سه ر پرسی 
تيرۆره وه  ده كات  و به وناوه شه وه  ئاماده یه  پشتی 
قێزه ونترین ڕژێمه  سه ركوتكاره كان بگرێت  و چاو 
مافه كانی  پێشێلكردنی  بواری  له   تاوانه كانیان  له  

مرۆڤ  و به هاكانی دیموكراسیدا بپۆشێت.
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پوختهوبهرهنجام

له  به ره نجامی ئه م بابه ته دا ده گه ین به م خااڵنه ی خواره وه :
توندڕه وی چه مكێكه  سه ر به  دنیای فكر  و بیركردنه وه  و له  خراپی ڕێبازی بیركردنه وه ی   .1
مرۆڤه وه  سه رهه ڵده دات  و هه ڕه شه شه  بۆ سه ر ئاین  وكۆمه ڵگه   و ڕێبازێك تیایدا ته شه نه  بكات.
)غلو(ی ئیسالمی له  كۆمه ڵێك ڕوه وه  له گه ڵ )تطرف( وه ك چه مكێكی فكريی  و سیاسی   .2
پێویست  به گوێره ی  ئیسالمی  نوسه رانی  كه   هه یه   جیاوازیشی  هه ندێ  هاوبه شه  و  مۆدێرن 

سه رنجیان له م پرسه  نه داوه  و پێویستی به  تێڕامانی فكری زيا تره .
جه وهه ری توندڕه وی دژایه تیكردنی فره یی  و فره  ڕه نگی جیهان  و گه ردوون  و ژیانه     .3

و پێداگرتنه  له سه ر تاكڕه هه ندی فكریی  و الفلێدانی له ده ستابوونی حه قیقه تی ڕه ها.
توندڕه وی یه كسان نیه  به  تيرۆر، به ڵكو به  ته نها هۆكار و ڕه گێكی ئه و پێكدێنێ   و له    .4

چه ندین ڕه هه نده وه  له  یه كدی جیاوازن.
تێكه اڵوكردنی ئه م دوو چه مكه  له الیه ن هه ندێك  ناوه ند  و ڕژێمی ناوچه كه  ئامانج تیایدا   .5

خراپ به كارهێنانی سیاسيیه .

سهرچاوهوپهراوێزهكان

                   www.albayan.com.1ـ سلطان حميد الجسمي، التطرف الديني أسبابه و تداعياته
2ـ الغلو في الدين، مرصد األزهر، اللجنة الشرعية للبحوث، على الشبكة العنكبوتية.

3ـ سه رچاوه ی پێشوو.
4ـ بگه ڕێره وه  بۆ: كۆمه ڵێ  نووسه ر: األسالم و التطرف الديني، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة ، 2009.
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ڕه هه نده كانی 

یرۆر و ترس و تۆقاندن 
ت

له  په روه رده ی تاكدا

بوخاری عەبدوڵاڵی قەسرێ

ی هه ولێر. خاوه نی دوو 
له دایكبووی 1990 شار

یە لە زانكۆی 
دراوه . مامۆستا

په رتووكی وه رگێڕ

سەاڵحەدین و زانكۆی ئیشق
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تیرۆر و ترس به ر له وه ی دیارده یه كی ڕامیاری 
بێت، یاخود ده رهاویشته یه كی ئایدیۆلۆژی بێت، له  
هه موو  په روه رده ییه .  حاڵه تێكی  ڕیشه دا  بنه چه  و 
سیماكانی تۆقاندن و هه ڕه شه  و توندوتیژی، ئه گه ر 
نمایشبكه ن  خۆیان  ئایدیۆلۆژییه كانیانه وه   به وێنه  
ئه وا  ده یانبینین(،  هه واڵه كاندا  له   ئه وه ی  )وه ك 
بۆ  خۆیانمان  ڕووكه شانه ی  ڕوويه كی  ته نها 
و  ڕه گ  له   نادیاره كه یان  ڕووه   ده رده خه ن، 
ترس  دیاردانه ی  ئه م  شاردراوه ته وه .  ڕیشاڵیاندا 
له   به  هۆكاری دوور  بناخه دا  و  بنكه   له   تیرۆر  و 
ڕامیاری په یدا ده بن، و له  كارگه ی تره وه  سازده بن. 
ئه گه ر لێیان وردببینه وه  و به دوای هۆكاره كانیاندا 
كه   ئه نجامه ی  ئه و  ده گه ینه   بكه ین،  لێكۆڵینه وه  
ته نیا  تۆقاندن  و  تیرۆر  به رهه مهێنانی  ماكینه ی 
ئه م  به ڵكو  نین،  كاتییه كان  ڕامیارییه   ئه جێندایه  
نێو  په روه رده یی  و  كلتووريی  ئه قڵییه تی  ماكینه یه  
ناخی كۆمه ڵگه یه . ئه جێندا ڕامیارییه كان به  لێزانییه  
ڕامیارییه كانی خۆیان دێن ئه و حاڵه ته  په روه رده یی 
و كلتوورییانه  ده سته مۆ ده كه ن و بۆ به رژه وه ندی 
و  تۆقاندن  سیماكانی  هه موو  ده یقۆزنه وه .  خۆیان 
ترساندن و هه ڕه شه  و توندوتیژی له  بنچینه دا ڕه گ 
په روه رده ییه كانه وه   فێركردنه   له نێو  ڕیشاڵیان  و 
تیرۆری  دیكه ،  به واتایه كی  خواره وه ،  چۆته  
و  كوشتن  و  ته قینه وه   و  ڕفاندن  وه ك  فیزیكی، 
هه ڕه شه كردن و ترساندن و بێسه روشوێن كردن..

ناكرێت«،  و خێرایی«دروست  به ئاسانی  وا  هتد،  
به   »فێرده كرێت«!   هێواش  پڕۆسێسی  به   به ڵكو 
كردار)Action(ی  به رله وه ی  تیرۆر  تر،  دیوێكی 
)mentality(جه سته ییانه  بێت، جۆرێكه  له  ئه قڵیه ت
ژیان،  بۆ  ڕووانین  له   چه شنێكه   هۆشه كییانه ،  ی 
توندوتیژی  )ئه نجامدان(ی  به رله وه ی  تیرۆر  ئینجا 

بێت، )بیركردنه وه (ی توندوتیژانه یه .
پاڵنه ره   له و  له م نوسینه دا، هه وڵده ده م هێندێك 
ڕۆڵی  كه   شیبكه مه وه   كلتوورییانه   و  په روه رده یی 
خۆیان له  ڕوواندنی تۆوی تیرۆر له ناو وه چه كانی 

كۆمه ڵدا ده گێڕن، هه ڵبه ت بڕێكی زۆری ئه و پاڵنه رانه  
الی زۆرینه ی ئێمه ی تاك ونن، نا ڕوون و نادیارن، 
جێگه ی  به اڵم  ده خرێن،  پشتگوێ  زۆرجاریش 
خۆیه تی له پێناوی بنه كێشكردن و ڕیشه ده رهێنانی 
كه   ده روازانه ی  ئه و  سه ر  بخرێته   په نجه   تیرۆر 
له وێوه  تیرۆر خۆی ده ژه نێته  نێو كایه كانی ژیانی 
په روه رده یین،  بڕێكجار  پاڵنه رانه   ئه و  ئێمه وه . 

بڕێكجاریش له  په یوه ندیدان به  په روه رده وه . 
به فه لسه فاندنه وه   باسه   ئه م  لێره دا  باشه   پێم 

كه مێك بخه ینه  ژێر توێژینه وه :
به رچاوه كه ی  و  دیار  هه ره   ڕووه   ڕاسته    
ڕووخاندنی  و  ئه ویتر  شكاندنی  له   بریتییه   تیرۆر 
دیاریكراو،  ئایدۆلۆژیایه كی  له پێناوی  جوانییه كان 
جۆرێك  هه ر  به   ڕووخاندنه   ئه و  به رله وه ی  به اڵم 
)بیناكردن(ی  له   حاڵه تێك  بێته دی،  جۆره كان  له  
خۆشده كات  ڕێگه   كه   هه یه   له ئارادا  ئایدۆلۆژیی 
و  ڕووخاندن  و  كاولكردن  جۆره كانی  هه موو  بۆ 
ڕماندن. تیرۆر به رله وه ی به  ڕووخاندن هه ڵبسێت، 
جه سته یه كی  له سه ر  له بار،  زه مینه یه كی  له سه ر 
وه كو  ده كات،  بینا  خۆی  مشه خۆر  وه كو  گه نیو، 
داده مه زرێنێت،  خۆی  كۆمپیوته ریی  به رنامه یه كی 
بنكه  و ڕه گ و ڕیشاڵی خۆی داده كوتێت. سیماكانی 
تیرۆر له خۆیانه وه  و له  بۆشاییه وه  سه ر ده رناهێنن، 
له سه ر  ئه میش  ده بن،  فۆرمه له   په یتا  په یتا  به ڵكو 
بیركردنه وه ،  ڕژێمی  بۆچوون،  و  هزر  بنیاتی 
شێوازی ژیان، دنیابینی، ڕوانین بۆ چه مكه كان...هتد. 
مشه خۆرانه ی  درمی  ئه توانێت  تیرۆر  كاتێك 
پیسی خۆی باڵوه  پێبكات كه  ژینگه ی په روه رده یی 
له   و  بووبێت  نه خۆشی  تووشی  كۆمه اڵیه تی  و 
ڕووانیندا  و  ژیان  شێوه ی  و  بیركردنه وه   ڕژێمی 
هه رگیز  و  هه رگیزا  هاتبێت.  كه نه فتی  دوچاری 
كرمی تیرۆر له سه ر جه سته یه كی ڕوون و پاكژ و 
بێ په ڵه ی كۆمه ڵ و جڤات گه شه  ناكات و ناژیێت، 
به ڵكو تیرۆر پێویستی به  كرمێبوون و گه نیوبوونی 
جه سته ی كۆمه ڵ )society( هه یه ، بۆئه وه ی بیكاته  



     46  
ژماره )20(
کانوونى یەکەم 
2018

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا
تیرۆر  دروستبكات.  شانه   له سه ریدا  و  خانه خوێ 
پێویستی به  ده رچوون له  حاڵه تی ئاسایی و دروست 
بێسه روبه ریی هه یه ،  به  شێوان و  پێویستی  هه یه ، 
تیرۆر پێویستی به  ده رچوون له  ڕێسا دروسته كان 

هه یه ، له وێوه  فیكری خۆی دروست ده كات. 
پڕۆسه یه كی  تیرۆریزم  دروستكردنه ی  ئه م 
جۆره كانی  له   جۆرێكه   فیكرییانه یه ،  )بیناكردن(ی 
به واتا  په روه رده   به اڵم  په روه رده كردن، 
لێكتێگه یشتن  بنه وای  له سه ر  كه   نا  مه ده نییه كه ی 
به واتای  به ڵكو  ئاراوه ،  دێته   قبوڵكردن  یه كدی  و 
ڕێگه نیشاندانی  چاوبه ستكردن،  ته ڵقیندان، 
ڕاكێشانێكی  بیناكردنه   ئه م  دێت.  نادروست 
ئاماده باشییانه یه  بۆ قبوڵكردنی هزرێكی ڕادیكااڵنه ، 
شۆرینه وه ی مێشكه  )brainwashing( ئه گه رچی 
ئه وانیتر  ڕووخاندنی  و  شكاندن  بۆ  ئامانجدا  له  
له سه ر  كاری  به هێواشی  زۆر  به اڵم  ئاراوه ،  دێته  
ده كرێت، فۆرمه له ی مرۆڤێكی دیكه ی لێوه  ده كرێت 
لێره وه   دووره .  ئاساییه وه   مرۆڤی  له   ته واو  كه  
چنگ  به ڕوونی  پرسیاره مان  ئه و  وه اڵمی  ده شێت 
تیرۆری  كۆمه ڵگایانه ی  ئه و  بۆچی  كه   بكه وێت 
توندوتیژییان  یان  به رباڵوه   له نێویاندا  جه سته یی 
تێدا زۆره ، كۆمه ڵگه ی شارستانیی و مه ده نیی نین 
كۆمه ڵگه   به ڵكو  نین،  دیموكراسی  كۆمه ڵگه ی  و، 
و  بێسه روبه ر  و  برسيی  و  گه نده ڵ  و  هه ژار 
زه مینه ی  كه   ئه وه یه   وه اڵمه كه   بێحكومه ته كانن؟ 
ئه م كۆمه ڵگایانه  بۆ دروستبوونی تیرۆریزم له باره ، 
خاكی ئه م كۆمه ڵگایانه  بۆ ڕووانی تۆوی ترس و 
ماسیگری  وتراوه   وه ك  كراوه ،  بنه خۆش  تۆقاندن 
ماسی  ڕاوی  لێڵ  گۆمی  له   هه میشه   ناله باریش 
ئه م  زه مینه ی   كه   بزانین  ئه وه ش  ده بێت  ده كات! 
گه نیوبوونه ی كۆمه ڵگه  زۆرجاران ونه  و نابینرێت، 
له   به ڕوونی  زۆرجاریش  پێناكرێت،  هه ستی 
ده كرێت  و  ده بێت  له به رچاوان  فیزیكییه وه   ڕووی 

ده ستنیشان بكرێت. 
له م سۆنگه یه وه ، دروسته  ئه گه ر بڵێم تیرۆریزم 

كۆمه ڵگه دا  له   سڕینه وه یه ك  و  )ڕه تكردنه وه (  هیچ 
له   چه شنێك  پێشوه خته   ئه گه ر  نادات  ئه نجام 
چه شنه كانی )قبوڵكردن( و ئاماده سازی ئایدۆلۆژیی 
تیرۆریزم نه یه ته  ئاراوه ، باشتر بڵێم، تیرۆریزم له  
دنیابینییه كه   قبوڵكردنی  دیوه كانییه وه   له   دیوێك 
ڕه تده كاته وه ،  دیكه   دنیابینییه كانی  هه موو  كه  
خۆته سلیمكردن  بۆ  ئاماده باشییه   و  هه رسكردن 
به  ڕووانینێك بۆ ژیان كه  هه موو مانا جوانه كانی 
ژیان ڕه تده كاته وه ! له مه وه  ده گه ینه  ئه و بیروڕایه ی 
هه م  كه   دژه وانه یه   دوالیزمێكی  تیرۆریزم  كه  
بیناكردن  هه م  ڕه تدانه وه ،  هه میش  و  قبوڵكردن 
تیرۆریزم  خۆی.  ده گرێته   ڕووخاندن  هه میش  و 
بۆ  خۆی  خودی  كه   ژیان  بۆ  ڕووانینێكه   خۆی 
ناسازێت، شه ڕ  ناخی خۆیشیدا  له گه ڵ  نییه ،  قبوڵ 
له گه ڵ هه موو بوونێك ده كات، له  ملمالنێدایه  له گه ڵ 
تیرۆر  بۆیه ش  خۆشی،  خودی  ته نانه ت  هه مووان 
و  ڕاڕایی  له   توندوتیژانه  جۆرێك  كرداری  له   به ر 

سه رشێتی ده روونییانه یه . 
به رده م  له   بێت  ته قینه وه   به رله وه ی  تیرۆریزم 
له خودپه ستبوونه   ڕقه ،  له   پڕ  ته قینه وه ی  خه ڵكدا، 
به رامبه ر به  )خود(. ئه م خاڵه  وامان لێده كات بڵێین 
وێنه كانییه وه ،  هه موو  به   تیرۆریزم،  بنه كێشكردنی 
شانی  له سه ر  ئه ركه   سه رئێشه ترین  و  گرانترین 
بڕیاربه ده ستانی  و  قه ڵه مبه ده ست  و  ڕۆشنبیران 
نییه   مه سه له یه ك  ته نها  تیرۆریزم  چونكه   واڵت، 
ئارامی  و  هێمنی  نه هێشتنی  به   بێت  په یوه ست 
تیرۆریزم  قوڵتره ،  مه سه له یه كه   به ڵكو  شار، 
و  ئاڵۆز  ئاریشه یه كی  ده روونییانه یه ،  تێكچوونێكی 
بڵۆزی په روه رده یی و كلتوورییانه یه ، یاخیبوونێكی 
خێزانییانه یه ، گرێیه كی وشكی هزريی و ئه قاڵنیشه  
كه  به  ئاسانی ناكرێته وه ! نابێت ئه وه مان بیر بچێت 
كه  هزری لێڵ و تاریكی تیرۆر له پێشێدا له نێو دڵ 
و ده روون و دنیابینی به شێك له  تاكه كانی كۆمه ڵگه  
ڕه گی خۆی داده كوتێ، ئه مجار له  هه نگاوی دوای 
ئه و  ڕماندنی  و  ڕووخاندن  پڕۆسێسی  ئه مه وه  
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پراكتیزه كردنی تیرۆر  له   كۆمه ڵگه یه  وه ك به شێك 
دێته  گۆڕێ. بۆیه ش شه ڕی تیرۆر شه ڕی فیزیكی 
نییه  به قه د ئه وه ی كه  شه ڕێكی هزريی و ده روونییه .

تیرۆر  چه كه ره كردنی  كه ناڵه كانی  له   یه كێك 
نادروستی  په روه رده ی  له   بریتییه   توندوتیژی  و 
جه سته   له   یه كێك  بڵێم،  تر  به جۆرێكی  خێزانی، 
ته شه نه كردنی  گونجاوه كانی  هه ره   خانه خوێیه  
كرمی مشه خۆری تیرۆریزم بریتيیه  له  گه نیوبوونی 
خێزان  گرنگی  ڕۆڵی  ناكرێت  خێزان.  بناخه ی 
و  هۆشه كیی  و  ده روونیی  بونیادی  پێكهێنانی  له  
سۆزداریی تاك له یاد بكه ین. خێزان هه موو جۆرێك 
مرۆڤ  به   بونگه رایی  ناسنامه ی  جۆره كانی  له  
ده به خشێت. خێزان دامه زراوه ی یه كه می ژیانه  كه  
له وێوه  مرۆڤ خۆی ده بينێت و،  نشینگه یه كه  كه  
مرۆڤ له وێوه  به  حاڵه تی ئارامگرتن و په ناگه هیی 
ده گات، له وێوه  مرۆڤ به  خودی خۆی و ده وربه ری 
ئاشنا ده بێت و خۆی ده ناسێت. له  خێزانه وه  مرۆڤ 
به وه   ده رك  چونكه   ده كات،  )شوناس(  به   هه ست 
ده كات كه  خودی خۆی له  )كێ( په یدا بووه ؟ ده زانێ 
چییه ؟  ئه و  هاتنه دونیای  ڕه سه نه كانی  سه رچاوه  
بڕیارێك،  هه ر  بۆ  ژیان،  شێوه یه كی  هه ر  له   بۆیه  
چاره نووس،  هه ڵبژاردنی  له   فۆڕمێك  هه ر  بۆ 
ئۆقره   له وێدا  و  گه وره كه   النه   به ر  ده باته وه   په نا 
به رجه سته   ناخۆشییه كانی  و  خۆشيی  ده گرێت، 
ده كات. مرۆڤ له  تێپه ڕاندنی شریتی ژیان، بۆ ئه و 
ژیان،  هێناوه ته   ئه میان  كه   ده گه ڕێته وه   مرۆڤانه  

و  گرووپێك  له   ئه ندامێكه   كه   ده كات  به وه   ده رك 
له گه ڵ ئه و گرووپه دا كات و ساته كانی به ڕێده كات 
و هه ستی الیه نگیری))affiliationی بۆ ئه و گرووپه  

په یدا ده بێت.
 ئه م هه ستی الیه نگیرییه  بۆ ده رووندروستی تاك 
زۆر به  بایه خه و ، له  هه موو جۆره كاتی ترساندن 
وه ها  له   مرۆڤ  ده خاته وه .  دووری  تیرۆریزم  و 
حاڵه تێكدا كه  الیه نگیری بۆ خێزان هه یه  و خۆی به  
ده كات  هه ست  ده بینێت،  خانه واده كه ی  له   به شێك 
له الیه ن كۆمه ڵێك كه س كه  پێیان ده وترێت )ئه ندامانی 
خێزان( گرنگی پێده درێت و ده خرێته  ژێر چه تری 
خێزان  چه قی  بۆ  هه میشه   بۆیه   پارێزبه ندییه وه ، 
ده گه ڕێته وه ، له  ڕه هه ندی یاخیبوون و هه اڵتن دوور 
ده كه وێته وه . له  وه ها ساتێكدا مرۆڤ هه ستده كات 
و  جه سته یی  پێداویستییه   و  گرنگیپێده درێت 
گیانییه كانی بۆ فه راهه م ده كرێت. بۆیه ش ئه وانه ی 
ده كه ن  هه ست  دوورده كه ونه وه ،  خێزان  چه قی  له  
له   نه ماوه ، ده شێت  له سه ر  پارێزبه ندیی خێزانییان 
هه ر ئان و ساتێكدا بۆ هه ر چه شنێك له  وێنه كانی 
ده سته مۆ  و  په لكێشبكرێن  تیرۆریزم   و  تۆقاندن 
ده زانن  تیرۆریزم  شانه كانی  له ڕاستیدا  بكرێن.  
له  شوانی  و  دابڕاوه   گرووپ  له   مه ڕه كان  له   كام 
خاوه ندار دووركه وتۆته وه ، بۆیه  به  نێچیرێكی له بار 
بۆئه وه ی  لێناخۆنه وه   ئاوی  و  ده زانن  قه ڵه وی  و 

په لكێشی خۆیان بكه ن و تاوی بده ن!
خێزانه كانیان  له   كه   ئاساییانه ی  مرۆڤه   ئه و 

ئه و كۆمه ڵگایانه ی تیرۆری جه سته یی له نێویاندا 
به رباڵوه  یان توندوتیژییان تێدا زۆره ، كۆمه ڵگه ی 

شارستانیی و مه ده نیی نین

;
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و  مرۆیی  و  خێزانیی  په یوه ندی  و  دانه بڕاون 
به   هه ست  هه یه ،  پته ویان  كۆمه اڵیه تییانه ی 
ده روونییانه وه   ڕووی  له   ده كه ن،  شوناسێك 
بۆشایی  به   هه ست  ده روونفه رامۆشیدان،  له  
)بێناسنامه   حاڵه تی  له   و،  ناكه ن  كۆمه اڵیه تییانه  
بوون( دوورن، بۆیه  زۆر به  ده گمه ن له الیه ن هزری 
زه حمه ت  به   زۆر  و  ڕاده كێشرێن،  تیرۆریزمه وه  
ده شێت ده سته مۆ بكرێن. توێژینه وه كان و ڕاپۆرته  
دنیا  واڵتانی  زۆرینه ی  ئاسایشییه كانی  شیكارییه  
جه خت له سه ر تۆخكردنه وه ی ئه و خاڵه  ده كه نه وه  
كه  زۆرینه ی ئه و تاكانه ی كه  به ره و هزری ترساندن 
و توندوتیژيی و ئاژاوه  و تاوان و تیرۆر ده ڕۆن 
خێزانیی  كێشه یه كی  بنه چه دا  له   كه   كه سانه ن  ئه و 
لێكهه ڵوه شاوه وه   خێزانی  له   یان  هه بووه ،  قوڵیان 
هاتوون، یان به بێ سه رپه رشتی و دوور له  سۆزی 

دایك و باوك په روه رده  كراون. 
به رامبه ر  ئاوا  بكرێت،  په روه رده   چۆن  مرۆڤ 
ده وربه ری له كاردا ده بێت، هه رئه وه ش بۆ ده وروبه ر 
و كۆمه ڵگه ی پێشكه ش ده كات. نابێـت ئه وه  له  یاد 
كاردانه وه   سندوقێكی  هه روه كو  مرۆڤ  كه   بكه ین 
reaction وایه ، كه  به شێوه یه كی به رده وام هه موو 
بیركردنه وانه ی  و  نه ست  و  هۆش  و  هه ست  ئه و 
خه یاڵدانیدا  له   وه ریده گرێت  منداڵییه وه   له   كه  
تۆماری ده كات، فۆڕمه له ی كه سایه تییه كه ی ده كات، 
دایده ڕێژێت و، به تێپه ڕینی كات شوێنپه نجه ی له سه ر 
داده نێت.  ڕه فتاره كانیدا  و  بیركردنه وه   چۆنیه تی 
و  جحێڵيی  له  قۆناغی  و  كات  تێپه ڕینی  به  بۆیه  
گه وره تری  ته مه نی  له   پاشانیش  هه رزه كارییدا، 
خاڵيكردنه وه ی  به   ده ستده كات  مرۆڤ  گه نجێتیدا، 
وه ریگرتووه .  وه خته   زوو  كه   هه ستانه ی  ئه و 
پێشتر  كه   بیركردنه وانه ی  و  هه ست  ئه و  ئیدی 
ده وروبه ری  بۆ  كردبوو  ئه مباری  خه یاڵدانیدا  له  
په رشی ده كاته وه . ئه وسا ده بێته  بوونه وه رێكی كارا 
و چیتر ته نها وه رگر نابێت، به ڵكو له  ڕیگه ی دانه وه  
و خاڵیكردنه وه ، ئه و سندوقه  به تاڵ ده كاته وه ، واته  

دووباره  هه سته كانی پێشكه ش به  كۆمه ڵ و جڤات 
ده كاته وه . 

شێوه ژیانێكی  له سه ر  منداڵێك  ئه گه ر  جا 
توندوتیژانه  گه وره كرابێت، له بری خۆشه ویستيی و 
جه سته یی  ئازاری  یان  تێیهه ڵدرابێت  به ها،  و  ڕێز 
كاتێك  بێگومان  ئه وا  درابێت،  ده روونی  و 
ڕووبه ڕووی  به وشێوه یه ش  هه ر  ده بێت  گه وره  
به خشینی  له بری  ئه وسا  ده كات.  ڕه فتار  كۆمه ڵ 
بۆئه وه ی  )ڕق(  به ر  ده باته   په نا  خۆشه ویستی  
تۆڵه  revenge بكاته وه  له و ڕابردووه ی كه  زۆر 
منداڵیی  قۆناغی  له   ئه وی  تاڵی  و  ناهه مواريی  به  
گواستۆته وه  بۆ قۆناغی گه نجێتی! ئه وسا شێوازی 
مامه ڵه كردنی ئه و له  ڕابردووه كه ی خۆی بریتییه  له  
له   )تفكردن  )عه یبه (و  و  )شه رمه (  و  )قبوڵنه كردن( 
به  هه ستێكی ڕقلێبوونه وه  و خود  بۆیه   ڕابردوو(، 
قبوڵنه كردن به ره و داهاتوو هه نگاو ده نێت. ناتوانێت 
ئه و  بێت.  ئاسایی  و  ده رووندروست  تاكێكی 
شتانه ی كه  كۆمه ڵگه  ئه میان لێ بێبه شكردووه  وه ك 
سۆز و خۆشه ویستی، ئه میش له  ته مه نی گه نجيی 
و گه وره ییدا جارێكی دیكه  به و هه سته وه  ده یه وێت 
ڕووبه ڕووی كۆمه ڵگه  ببێته وه ، كۆمه ڵ له و هه ستانه  

بێبه شده كاته وه  وه ك جۆرێك له  كاردانه وه .
  جارێكی دیكه  ئه م تاكه  چه پكراوه  ڕق په رش 
توندوتیژ،  كاراكته رێكی  ده بێـته وه   ده كاته وه . 
 )hatred(ڕق بۆیه   تیرۆریست!  یان  توندڕه و، 
لێره دا ده بێته  بازنه یه كی داخراو و هه روه ك چۆن 
گه وره ییدا  له   ئاوایش  دروستكراوه   منداڵییه وه   له  
و  ڕق  بێگومانیش  ده به خشرێته وه ،  دیكه   جارێكی 
قین یه كه مین داینه مۆی جواڵندنی هه ستی تیرۆریزم 
تیرۆریزم  هزرێكی  هیچ  چونكه   توندوتیژییه،   و 
و  مرۆڤدۆستانه   سینه یه كی  له نێو  توندئاژۆ  و 
بۆیه   بڕوێت!  ناشێت  دروست  و  به زه یی  به  
ئه وساته یه   كۆمه ڵگه   له سه ر  شت  مه ترسیدارترین 
و  ده روونی  چه پاندنه وه ی  تووشی  منداڵێك  كه  
به   كه   تاكێك  چونكه   ده كرێت،  ڕق  شكاندنه وه  و 
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و  فڕێدان  بنه مای  له سه ر  و  كرابێت  گه وره   ڕق 
به رپه چدانه وه   و شكاندنه وه ی ده روونيی و ئازاری 
كه   تاكێكه   هه میشه   گرتبێت،  فرچكی  جه سته یی 
ئارامی خودی )self-security( ال ونه ، هه روه ها  
له  ڕاڕاییدایه ، جا ئه وه ی لێ چاوه ڕێ ده كرێت كه  
به  ئاسانی پێشوازی له  هه ر ئه جێندایه كی تیرۆریزم 
ده روونی  ئارامی  كه   تاكێك  بكات.   توندوتیژی  و 
ده روونی  ئاسایشی  له   و  نه دۆزرێته وه   بۆ  خۆی 
لێ  ئه وه ی  ئه گه ری  بێگومان  نه بێت،  دڵنیا  خۆی 
تری  تاكه كانی  ئاسایشی  كه   ده كرێت  چاوه ڕێ 

كۆمه ڵگه  تووشی كێشه  بكات. 
له   پڕ  و  سه ره كيی  هه ره   ئه ركی  لێره دا، 
به رپرسیارێتیيه كى  به   كه   میرییه   گرنگی  و  بایه خ 
ورده وه  مامه ڵه  له گه ڵ ده رووندروستی تاك بكات، 
)خێزان(ێكی  له   كه   تاكانه ی  ئه و  بۆ  به تایبه تیش 
گۆشه گیريی  به   هه ست  و  دابڕاون  پته و  و  ئارام 
گرنگترین  هه نگاوه   ئه م  ده كه ن.  الپه ڕگیری  و 
هه نگاوه  بۆ ڕووبه ڕووبونه وه ی هزری تیرۆریزم و 
توندوتیژی، یان بۆ نه هێشتنی دیارده كانی تاوان و 
په ڕگیری. ده بێت دامه زراوه  په روه رده یی و ئاینيی 
بگێڕن  خۆیان  كارای  ڕۆڵی  كۆمه اڵیه تییه كان  و 
)خود(ی  سه المه تی  به   مرۆڤ  ئاشتكردنه وه ی  له  
ده بێت  بۆی!  متمانه   و  شكۆ  گێڕانه وه ی  و  خۆی 
 Healthy( بكه ن  ده رووندروستی  له سه ر  كار 
و  پالن  به   پڕۆژه ی  ده بێت  پاشان،   )psyche
به رنامه یان هه بێت بۆ له ئه ستۆگرتن و له خۆگرتنی 
خێزان  ده ستگای  له   كه   تاكانه ی  ئه و  هه موو 
دابڕێنراون، الپه ڕگیرن، گۆشه گیر و دابڕاون، یان 

بێماڵ و بێالنه  و بێناسنامه ن!
     ده بێت ده وڵه ت بۆ هه ر تاكێكی بێ ناسنامه  ببێته  
ناسنامه ، بۆ هه ر تاكێكی بێ خێزان ببێته  خانه واده ، 
ده وڵه ت  خودی  چییه ؟  ده وڵه ت  خودی  ئه سڵه ن 
ده وڵه ت  بۆیه   و سه راپاگیره .  گه وره   خانه واده یه كی 
بۆئه وه ی  بگرێت،  له خۆی  تاك  سه راپای  ده بێت 
له   تاك  بیركردنه وه كانی  هه موو هه ست و هۆش و 
باوه شبگرێت و الیه نگیری تاك بۆ )كۆمه ڵ( جارێكی 
دیكه  بگرێته وه  ده ست، چونكه  كاتێك تاك الیه نگیری 
بۆ كۆمه ڵه كه ی نه ما ئه وكاته  شانه كانی تیرۆریزم و 
گرووپه كانی تاوان و  توندوتیژی ده بن به  شوێنگره وه ، 
پێده به خشن،  شوناسی  و  ناسنامه   هه ستی  ئه وان 
له وه ها  ده گرن!  له خۆی  و  چاوساغ  به   ده بن  لێی 
حاڵه تێكدا ئه م تاكه  چه پێنراوه  كه  هیچ شوناسێكی بۆ 
ده وڵه ت و خێزان نه ماوه ، زۆر به ئاسانی شوناس بۆ 
ئه م گرووپانه  دروست ده كات و ده بێت به  به شێك 
به   ده بێت  )كردار(یش  به   پاشان  ئایدۆلۆژیایان،  له  
به شێك له  پڕۆژه  و به رنامه یان. هۆكاره كه ش ڕوونه ، 
كاتێك تاكێك فه رمۆشكرابێت و بێ)النه ( و بێ)الیه ن( 
بێگومان  ئه وا  خێزان،  بازنه ی  له   دووربێت  بێت، 
به هه ر شێوه یه ك بێت ده شێت بچێته  ژێر كاریگه ری 
و   )Brainwashing (شوشتنه وه مێشك  هێزی 

ته فره  بدرێت.
له پاڵ  كه   بگرین  له به رچاو  ئه وه ش  ده بێ 
په روه رده ی  سیسته می  خێزانیش،  په روه رده ی 
شینكردنی  له   ده گێڕێت  زێڕین  ڕۆڵێكی  فێركردن 
ئه ركی  تاكدا.  ناخی  له   لێبورده یی  هه ستی  تۆوی 
هه ره  سه ره كی په روه رده  و  فێركردن بریتییه  له  

ڕووه  هه ره  دیار و به رچاوه كه ی تیرۆر بریتییه  

له  شكاندنی ئه ویتر و ڕووخاندنی جوانییه كان 

له پێناوی ئایدۆلۆژیایه كی دیاریكراو

;
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جیاوازییه كانی  له   ڕێز  كه   )تاك(ێك  دروستكردنی 
و  مه زهه ب  و  هۆز  و  ئه تنیك  و  نه ته وه   و  ئاین 
په روه رده   بگرێت.  كۆمه ڵگه   ده نگه كانی  و  ڕه نگ 
له سه ر  كار  بۆداڕێژراو  به رنامه   به شێوه یه كی 
ده كات،  لێبورده یی  هه ستی  پێكردنی  نه شونما 
دنیا  بكات،  جیاوازییه كان  قبوڵی  تاك  ده یه وێت 
نه بینێت،  بیركردنه وه كانی خۆیدا  له  خۆی و  ته نها 
دیموكراتیكه وه   په روه رده ی  دوتووێی  له   تاك 
ئاسۆی بیركردنه وه كانی فرا وانتر ده بێت، هه روه ك 
جیاوازییانه ی  ئه و  له هه مبه ر  كاردانه وه كانیشی 
ده بێت  لیكۆڵینه وه   و  )تێگه یشتن(  پێكرا  ئاماژه یان 

نه ك )نه هێشتن( و )به ره نگار بوونه وه (. 
زۆر  تیرۆریزم  نه هیشتنی  بۆ  خاڵه   ئه م 
تاوان  و  تۆقاندن  هزرێكی  هه موو  چونكه   گرنگه ، 
یه كه م  ئارا:  دێته   شته وه   دوو  له   توندوتیژی  و 
له ڕێگه ی  و  نه كه يی  قبوڵ  )ئه ویتر(  جیاوازییه كانی 
لێ  خۆت  وه ك  ئه میش  بته وێ  سه پاندنه وه  
بخوێنیته وه  و خود  ته نها خۆت  دووه میش  بكه ی، 
سه نته رانه )ego-centrism( بڕیار له سه ر شتێك 
هه ردوو  به   دژ  دیموكراتیك  په روه رده ی  بده ی! 

حاڵه ت كار ده كات.
ئه و  فێركردن  و  په روه رده   حاڵه تێكدا،  له وه ها 
هێز،  لۆژیكی  له بری  كه   گه شه پێده دات  ڕۆحییه ته  
هێزی لۆژیك به كار بهێنێت! و  له بری داپڵۆساندن 
گفتوگۆكردن  چاولێسووركردنه وه ،  و  تۆقاندن  و 
و  )ئه ویتر(  و  )خۆت(  نێوان  ناوه ندی  ده كاته  
یه كدی  له  ژینگه یه كی مه ده نییانه   پێكه وه   هه ردوك 
ته نانه ت  و  فره بۆچوونی  و  ڕاجیایی  بۆیه   ده بینن. 
په روه رده ی  كه   كۆمه ڵگه یه كدا  له   ملمالنێش 
دیموكراتیك تێیدا بووه  به  كلتوور، له  چوارچێوه ی 
ده مێنێته وه ،   )discourse(وتار و  قسه كردن 
شه ڕی  و  چه ك  به كارهێنانی  چوارچێوه ی  ناچێته  
ئه مه ش  هه ر  كوشتن.  و  ئازاردان  و  جه سته یی 
بڵێین كه  ئه و واڵتانه ی كه  شه ڕی  لێده كات  وامان 
كوشتن  و  تاوانكاری  و  قڕكردن  و  براكوژيی 

نیشانه ی  بااڵیه ،  )زمان(ی  له ناویاندا  تۆقاندن  و 
به   نه یانتوانیوه   تاكه كانی  وه خته   زوو  كه   ئه وه یه  
زمانی )دیالۆگ(و لێكدی حاڵیبوون پردێك له  نێوان 
قسه كردن  زمانی  له   واته   بكه ن،  دروست  خۆیاندا 
و گفتوگۆكردن شكستیان خواردووه ، بۆیه  په نایان 
له  كێشه كانیان  یه كالییكردنه وه ی  به ر  بردۆته  
 ڕێگه ی زمانی چه ك و هێز و توندوتیژی فیزیكی.  
دروستكردنی  بۆ  ده وڵه ت  گرنگه   زۆر  له به رئه مه ، 
به ر  بباته   په نا  له بری زمانی شه ڕ،  زمانی گفتوگۆ 
به هێزكردنی بنه ماكانی په روه رده ی دیموكراتیك و 
له وێوه  شه ڕی خۆی دژی تیرۆریزم درێژه  پێبدات. 
هه ركاتێك  كه ،  ئه وه یه   قسه   پوخته ی 
دروستبوونی  هاوكێشه یه ی  له م  بڕیاربه ده ستان 
هه ره   هه نگاوی  حاڵیبوون،  تاوان  و  تیرۆریزم 
وشككردنی  له   بڕیوه   گرنگیان  و  جه وهه ریی 
كه   وایه   مرۆڤ  سرووشتی  توندوتیژی.  كارێزی 
له نێو دووڕیانێكدایه : مرۆڤ یاخود به ره و بنیاتنان 
ده ڕوات یان به ره و ڕووخاندن. هه موو فۆڕمه كانی 
)خودقبوڵنه كردن(  سه رچاوه ی  له   توندوتیژی 
منداڵدانی  ده بن،  دروست  خود(  له   )تفكردن  و 
دروستبوونی تاوان بریتیيه  له  )ڕق(، هه موو ڕقێكیش 
ڕووه و ڕووخاندن ده ڕوات. به اڵم هه ركاتێك شێوه  
له ال  خۆی  خودی  كه   دروستكرا  تاك  بۆ  ژیانێك 
قبوڵ بێت و شانازی به  )بوون(ی مرۆڤانه ی خۆی 
تاكه  ڕووه و  ئه و  ئه وا  بێت،  له  ڕق دوور  بكات و 

بنیاتنان ده ڕوات و له  ڕووخاندن دوور ده بێت. 
له  ڕووێكی تره وه ، ده بێت وا له  توندوتیژی و تاوان 
بنۆڕین كه  ئه مانه  دیارده  نیین، به ڵكو كلتوورن، ڕه گ 
و ڕیشاڵیان به نێو شێوه ژیانی تاكیی و ده سته جه معیی 
كۆمه ڵگه دا چۆته  خواره وه . توندوتیژی هه واڵی سه ر 
نییه ،  ته له فزیۆنه كان  شاشه ی  و  ڕۆژنامه   ڕووپێوی 
به ڵكو هزری نێو ئه قڵ و هۆشه  داخراوه كانه . تاوان 
به رانبه ر  له   كاردانه وه یه   ئه وه ی  به قه د  نییه ،  كار 
هه مبه ر  له   )خوود(ه   جه ڵدكردنی  ڕابردوو،  شكستی 

شكسته  ده روونییه كان. 
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كاروان فه تاح عه بدولڕه حمان

تا له  زانكۆى هه ڵه بجه .
مامۆس

را له  زانكۆى سلێمانى.
خوێندكارى دكتۆ

فاشیزم
ك تایپێكی تیرۆری ده وڵه ت

وه 
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به كـــــــــارهێنانی  لــــــه   بریتیيه   تیرۆریزم 
سیستماتیكيیانه ی توندوتیژيی و  تۆقاندن تاڕاده ی 
سه رخستنی  به مه به ستی  جه سته یی  كوشتنی 
تێڕوانینێك)1(. فاشیزم له  سه ده ی بیست نمونه یه كی 
كۆمه ڵگا.  دژی  تیرۆره   سیستمیانه ی  به كارهێنانی 
تیرۆر چه ند تایپێكی هه یه ، بۆ نمونه  تیرۆری ئاینی، 
ده وڵه ت. سه ده ی  تیرۆری  هه روه ها  تاك،  سیاسی، 
بووین،  تیرۆر  تایپه كانی  شاهێدی سه رجه م  بیست 
تیرۆری  له   بریتیيه   تیرۆر  جۆرانه ی  له و  یه كێك 
ده وڵه ت به رامبه ر هاواڵتیان، له  نمونه ی ئه و  جۆره ی 
تیرۆر وه ك  نازیزم له  ئه ڵمانیا و  سۆشیالیزم له  
ئیتاڵیا.  له   فاشیزم  له  عێراق و  به عسیزم  سۆڤیه ت، 
تیرۆری ده وڵه ت كه  به شێوه یه كی زۆر سیستماتیك و 
به رفراوان ئه نجامده درێت و كاریگه ریی فره  ڕه هه ند 
له   جێده هێڵێت  كۆمه ڵگایه ك  پایه كانی  كۆی  له سه ر 
نمونه ی فاشیزمی ئیتاڵی ده بێته  بابه تی ئه م نوسینه .  
بیسته م  سه ده ی  دیارده كانی  له   یه كێك  فاشیزم 
و یه كێك له  ده ره نجامه كانی جه نگی يه كه مى جیهانی 
كاریگه ری خۆیی هه بووه  له سه ر مێژووی ئه وروپای 
و  جیهان  مێژووی  ته نانه ت  و  سه رده مه   ئه و 
له نێویشیاندا ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاست. قسه كردن له سه ر 
و  كاركردنیان  چۆنێتی  و  بزوتنه وه یه   ئه و  دنیابینی 
حوكمكردن  و  ده وڵه تداريی  بۆ  تێڕوانینه كانیان 
پێویستیيه كی ئێستایی و زۆر جه وهه رییه . هه رچه نده  
هه ندێك نوسه ر پێیانوایه  كه وا فاشیزم به  به راورد به  
ئایدیۆلۆجیای به لشه فیك و كۆمۆنیسته كانی سۆڤیه ت 
تێزه كانیيه وه   و  ماركس  كارل  له   سروشیان  كه  
وه رگرتووه ، هه روه ها به  به روارد له گه ڵ نازیيه كانی 
په رتوكه كه ی  له   كاركردنیان  بنه مای  كه   ئه ڵمانیا 
خاوه نی  من«،  »خه باتی  وه رگرتووه   هیتله ره وه  
ئایدیۆلۆجیای تایبه ت به خۆیان نه بوون و بنه مایه كی 
بكه ن)2(.   له سه ر  كاری  نه بووه   فیكرییان  به هێزی 
دنیابینی  له   جۆرێك  فاشیزم  ئه وه ش  سه ره ڕای 
شرۆڤه ی  نوسینه   ئه م  كه   هه بووه ،  به خۆی  تایبه ت 
به رجه سته   ده وڵه ت  تیرۆری  تایپێكی  كه   ده كات،  

ده كات له  سه ده ی بیسته مدا.  

باسییهكهم
فاكتهرهكانیدهركهوتنیفاشیزم:

يه كه مى  جه نگی  ده ره نجامه كانی  له   یه كه م: 
هه ستكردنێكی  دروستبوونی  له   بریتیبوو  جیهانی 
نوێ به  ڕۆحی نه ته وه خوازی به تایبه تی الی نه ته وه  
شكستخواردووه كانی جه نگ. ئیتاڵیا له و ده وڵه تانه  
له   بوو  پرشنگدار  ڕابردوویه كی  خاوه نی  كه   بوو 
خاوه نی  مێژووییدا.  جیاوازی  سه رده می  دوو 
ئیمپراتۆریه تی ڕۆمانی بوو كه  سه رده مێك به شێكی 
زۆری ئه وروپا و ته نانه ت جیهانی دێرینیش له ژێر 
شێری  پشكی  زیاتر،  له وه ش  بوون.  قه ڵه مڕه ویدا 
بوژانه وه ی  ڕێنیسانس و دووباره   له   به ركه وتبوو 
ئه وروپا له  پاش سه ده كانی ناوه ڕاست. له به رئه وه  
شكستێكی له و جۆره  له  جه نگێكی جیهانیدا جۆرێك 
له  بێئومێدی و له هه مانكاتیشدا ڕۆحی ته ماعكاری 
به رهه مده هێنێت به تایبه تی بۆ واڵتێكی وه ك ئیتاڵیا. 
له   سۆشیالیزم  بیری  سه رده مه دا  له و  هه رچه نده  
و  جه نگ  پاش  له   به اڵم  بوو،  له بره ودا  ئه وروپادا 
سه ركه وتنی نه ته وه كانی وه ك فه ڕه نسيی و ئینگلیز، 
ڕۆحی نه ته وه یی الی ئیتاڵیيه كانیش به رزكرده وه )3(، 
كه  پێویسته  ئه وانیش وجودیان هه بێت و به شیان 
هه بێت له  سه ركه وتنه كاندا و حسابیان بۆ بكرێت. 

پڕ  ڕابردووی  )به ده ستهێنانه وه ی  گێڕانه وه ی 
ئامانجه كانی  له   یه كێكه   پرشنگدار  مێژووی  شكۆ( 
ده وڵه تیيه كه یدا.  تایپه   له   به تایبه تی  تیرۆریزم، 
هه ڵگرانی بیری ڕابردووگه رایی، ئه وانه ی پێیانوایه  
ڕابردوودا  له   ده وڵه ته كه یان  یان  نه ته وه كه یان، 
پێگه ی  خاوه ن  و  به  ده سه اڵت  و  پرشنگدار 
له   پێگه یه ی  ئه و  ئێستا  له   و  بووه   شكۆمه ندانه  
بۆ  هه وڵ  هه میشه   ئیتاڵیا(،  نمونه ی  )له   ده ستداوه  
گێڕانه وه ی ئه و پێگه یه  ده ده نه وه . ئه وه ی مه ترسیداره  
تاكه   له   نه ته وه كه   شكۆی  گێڕانه وه ی  ئه وكاته ی 
حیزبێك و تاكه  سه ركرده یه كدا بچوك ده كرێته وه ، 
شكۆمه نديیه كه   به ده ستهێنانی  ئامڕازه كانی  لێره وه  
توندوتیژی ده گرێته خۆی. هه ر له مپه رێك له  به رده م 
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ئه و ئامانجه دا بینرێت به شێوه یه كی سیستماتیكی و 
له   ته نانه ت  ئه گه ر  له ناوده برێت  داڕێژراو  بۆ  پالن 
نزیكانی حیزبی سه ركرده ش بن، دواجار ئه و ئاكته  

سه رده كێشێت بۆ تیرۆر. 
واڵتیان  حوكمڕانی  كه   هێزانه ی  ئه و  دووه م: 
ئه وه یان  توانای  هیچیان  سه رده مه دا  له و  ده كرد 
نه بوو كه  خه ونی ئیتاڵیيه كان به دیبهێنن و هاوكاری 
بوژانه وه .  و  هه ستانه وه   بۆ  بكه ن  ئیتاڵیا  خه ڵكی 
سۆشیالیسته   )كاسۆلیكه كان(و  ناسیۆنالیست  
ئاستی  له   نه بوو  ئه وه یان  هێزی  كالسیكيیه كان 
ئه وه ،  سه ره ڕای  خه ڵكدابن)4(.  داواكاريیه كانی 
جه نگ  له كاتی  خۆیدا  ڕۆژانه كانی  له   مۆسۆلینی 
ده نوسێت كه  »برایه تی مه سیحيی و سۆشیالیستی 
یه ك  له به رئه وه ی  هێناوه ،  شكستیان  به ته واوی 
تاكه  مرۆڤیش نابینین ئێستا له به ر ئه م دوو باوه ڕه  
ده بینێت  وای  مۆسۆلینی  بدات«)5(.  قوربانی 
هێزی  بۆنه دا  قوربانی  كه س  فیكره یه ك  هه ر  كه  
دینداری  و  زوهد  نمونه ى  نامێنێت،  مانه وه ی 
مه سیحيی و ماتریالیزمی مێژوویی ده هێنێته وه)6( . 
هێزێكدا  به دوای  ئیتاڵیا  هاواڵتیانی  له به رئه وه  
له سه ر  و  بگه ڕێنێته وه   بۆ  وجودیان  ده گه ڕان 
جیهان  و  ئه وروپا  ئابووری  و  سیاسيی  شانۆی 
به   بیتوانیایه   كه   هێزێك  ته نها  پێبدات.  ڕۆڵیان  و 
ڕاگه یاندن جۆشی خه ڵك بدات و نوێ بێت به الی 

ئیتاڵیيه كانه وه  فاشیيه كان بوون.

باسیدووهم:
دهوڵهتلهبریتاك)كۆلێكتیڤیزملهبری

ئیندیڤیجوالیزم(
بۆ یه كه مین جار مۆسۆلینی فاشیزمی به كارهێنا 
بۆ جواڵنه وه یه كی سیاسی ده مارگیر له  دژی چه پ 
ئیتاڵيیه  و  وشه كه   بنه ڕه تدا  له   دیموكرات)7(.   و 
به مانای گرووپ، ده سته ، یان كۆمه ڵه یه ك دێت)8(. 
هه یه ،  تاكگه رایی  دژه   مانایه كی  وشه كه   خودی 

مانای  ئیتاڵیدا  دێرینی  زمانی  له   زیاتر  له وه ش 
مه به ستیبووه   مۆسۆلینی  گه یاندووه ،  »هێز«یشی 

كه  ئه و هێزه  له  خودی خۆیدا كۆبكاته وه)9( .  
له  دۆكترینی فاشیزمدا به ڕوونی ئه وه  ده ربڕدراوه  
نابینێت كه  ڕه نگدانه وه ی  كه  فاشیزم دنیا به وجۆره  
تاكه كان بێت و تیایدا خۆپه رستی تاكێتی ده ربكه وێت، 
نه ته وه   ده وڵه ت،  و  نه ته وه   به   ده دات  گرنگی  به ڵكو 
خۆی  به ته واوی  پێویسته   تاك  ده بینێت.  ده وڵه ت  و 
به خت بكات له پێناو ده وڵه تدا، له پێناو وجودی ڕۆحی 
نه ته وه دا، كه  ده ركه وتنی ڕاسته قینه ی مرۆڤ له  ڕۆحی 
گفتوگۆی  میانه ی  له   به دیدێت.  ده وڵه تدا  و  نه ته وه  
فاشیزمدا، دۆكترینه كه  ڕایده گه یه نێت كه  تێڕوانینێكی 
ئاینيیانه ی هه یه  بۆ ژیان به جۆرێك كه  مرۆڤ له ژێر 
سه رپه رشتی )ئاگاداری( هێزێكی به رزتر له  خۆیدایه . 
ده رده كه وێت)10(.   كۆمه ڵگادا  له ناو  تاك  وجودی 
خۆی  به رژه وه نديیه كانی  )هاواڵتی(  تاك  پێويسته  
وه البنێت له پێناو به رژه وه ندی ده وڵه ت، به و مانایه ی 
هه موو خواست و ئاره زوو و ته نانه ت دنیابینی تاك 
مۆسۆلینی  ده كرێت.  دیاری  ده وڵه ته وه   ڕێگه ی  له  
له به رئه وه ی  كه   وتووه   ئه وه ی  ڕوونی  به   زۆر 
به   فاشیزمیش  كه واته   دێت،  تاك  به واتای  لیبرالیزم 

واتای ده وڵه ت دێت)11(. 
و  ده وڵه ت  كردنی  جه وهه ری  به   تێروانینی 
كردنی به  مه به ستی سه ره كی مێژوویه كی دوورتری 
و  ئه ڵمانيی  فه لسه فه ی  له   زیاتر  هه یه ،  فاشیزم  له  
پێیوایه   هێگڵ  ده رده كه وێت.  هێگڵ  الی  به تایبه تی 
ده بێت  به رجه سته   ده وڵه تدا  له   مرۆڤ  ئازادی  كه  
به اڵم  مێژووه)12( .   فۆڕمی  دوایین  ده وڵه ت  و 
هێگڵ مه به ستی نه بووه  كه  ده وڵه ت ببێته  ماشێنێكی 
زه به الح بۆ قوتتدانی تاكه كان و ببێته  وه سیله یه ك 
كاتێك  هیچ  هه روه ها  كه سێك.  ته نها  خزمه تی  بۆ 
مه به ستی نه بووه  كه  پشتگیری ده وڵه تێكی تۆتالیتاری 
كه   وایخواستوه   به ڵكو سه رده مه كه ی هێگڵ  بكات، 
بۆ  به اڵم  هه بێت،  به هێزیان  ده وڵه تێكی  ئه ڵمانه كان 
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خزمه تكردنی ئازادیيه كانی هاواڵتیانی ئه ڵمانیا.
ده وڵه تدا  له   تاك  تواندنه وه ی  و  له ناوبردن 
ده كرد،  بۆ  كاری  فاشیزم  كه   ئامانجه یه   ئه و 
كردنی  هه مووشت  به   و  ده وڵه ت  موقه ده سكردنی 
ئه و مه به سته بوو كه  مۆسۆلینی لێیه وه  ده یهه ویست 
حاكمی  وه ك  خۆی  دواتر  و  بكات  به هێز  ئیتاڵیا 
تاقانه ی سیستمه كه  ده ركه وێت. عه قڵیه تی فاشیستی 
بۆ ده وڵه ت وه ك ده رده كه وێت عه قڵیه تێكه  ده وڵه ت 
ده كات)13(،  ته ماشا  هه موومان  پاسه وانی  وه ك 
ده وڵه تێكی به هێز هه موومان ده پارێزێت. ئه م جۆره  
له  ده وڵه ت كه  فاشیزم ته نزیری بۆ ده كات دواجار 
درێژه ی  له   به رهه مده هێنێت.  تۆتالیتێر  سیستمێكی 
فاشیزم  تاكگه راییدا،  به رامبه ر  له   كۆلێكتیڤیزم 
)كۆ(  هه مه كی  پرۆسه یه كی  به   مێژووش  ته نانه ت 
له  كولتوور، عادات،  داده نێت كه  خۆی ده بینێته وه  
كاری  ئه مانه   هه موو  كه   شارستانێتدا  هه روه ها 
تاك  به مشێوه یه   تاكه وه .  له   دوورن  و  گرووپین 
وجودی  مێژوو  ده ره وه ی  له   به  ته نها(  )مرۆڤ 
تاكگه رایی  به رپه رچدانه وه ی  ئه مه ش  نیه)14( ، 

سه ده ی نۆزده یه . 
تاكگه رایی  حاڵه تدا  یه ك  له   ته نها  فاشیزم 
له گه ڵ ویستی  بوو  هاوگونجاو  ئه گه ر  قبوڵده كات، 
ده وڵه تدا)15(.  دۆكترینی فاشیزم ڕایده گه یه نێت كه  
هیچ تاك و گرووپێك له  ده ره وه ی ده وڵه ت وجودی 
نیه  نمونه ی پارتی سیاسی، دامه زراوه ی كولتووری، 
ئه گه ر  به اڵم  ئابووريیه كان)16(.  ڕێكخراوه   له گه ڵ 
ده وڵه تداری  دنیابینی  بۆ  خوێندنه و ه   به وردی 

فاشیزم بكرێت ده رده كه وێت ئه و ده وڵه ته ی فاشیزم 
بریتی  واقیعدا  له   مه به ستیه تی  ده كات و  دروستی 
نیيه  له  ویستی گشتی كۆی كۆمه ڵگا. ئه و ده وڵه ته  
ویستی دنیابینیيه كی تایبه ته  و ویستی تاك حیزبێكه  
تاكه  كه سێكه .  له  سه روو هه موویانه وه  ویستی  و 
واته  ده وڵه ت نیه  له پێناو هه مووان، به ڵكو ده وڵه ته  
ده ڵێت:  فاشیزم  له پێناو ویستی كه سێك. هه روه ك 
ده كاته وه   ده وڵه ت  ڕه دی  كالسیكی  لیبراڵیزمی 
له پێناو ئیراده ی تاكدا، به پێچه وانه وه  فاشیزم ویستی 
ده وڵه ته  له بری ویستی گشتيی و ئیراده ی هه موو 
خه ڵك. فاشیزم پێیوایه  كه  ده وڵه ت نه ته وه  دروست 
له   پێده به خشێت)17(.  ئیراده ی  و  ژیان  و  ده كات 
هیچ  فاشیزم  كه   به دیارده كه وێت  ده ره نجامدا، 
خودی  ته نانه ت  و  كۆمه ڵگا  تاكه كانی  بۆ  ڕۆڵێك 
فاشیزم  ناهێڵێته وه .  ده وڵه ته كه   پێش  نه ته وه ی 
بنیاتنانی نه ته وه یه كی نوێ  هه وڵی دروستكردن و 
به كورتی  دروستبێت،  ده وڵه ته كه   پاش  كه   ده دات 

فاشیزم ڕۆحی نه ته وه  و ده وڵه ت و مرۆڤه .
ئه ڵته رناتیڤی  وه ك  فاشیزم  سێیه م/  باسی 

لیبراڵیزم و دیموكراتی و سۆشیالیزم
تیرۆریزم  دنیابینی  ڕه هه نده كانی  له   یه كێك 
دنیای  دیارده كانی  دانانی  له بری  خۆ  له   بریتیيه  
مۆدێرن و ڕه ددانه وه ی سه رجه میان و دروستكردنی 
ده وڵه تداری  مۆدێلی  باشترین  بنیاتنانی  وه همی 
پێویست«.  »ئامرازێكی  هه موو  به كارهێنانی  به  
ئامرازی پێویست له  نه رمترین پێناسه یدا بریتیيه  له  
ڕه ددانه وه ی جیاوازيیه كان و له  توندترین پێناسه یدا 

فاشیزم له  حوكمدا په رله مانی به كارهێنا بۆ 
وه رگرتنی ده سه اڵت، به اڵم له  بنه مادا باوه ڕی به كاری 

په رله مان و په رله مانتاری نه بووه . 

;
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له   ئه مه یان  كه   جه سته یی،  له ناوبردنی  له   بریتیيه  
كار و به رنامه ی مۆسۆلینیدا زیاتر ڕه نگیده دایه وه . 
فاشیزمدا  دۆكترینی  له   مۆسۆلینی  تێڕوانینه كانی 
دژایه تی  به ته واوی  كه   ده رده خه ن  ئه وه   به ڕوونی 
لیبرالیزم و دیموكراتی و سۆشیالیزم  چه مكه كانی 
به   تایبه ت  سستمێكی  ئه وه ی  بۆ  ئه مه ش  ده كات، 
گه لی ئیتاڵیا به رهه مبهێنێت كه  ڕه نگدانه وه ی ڕۆحی 

بااڵی میلله تی ئیتاڵیا بێت.
جۆره كان  له   به جۆرێك  ده یه وێت  فاشیزم 
دیموكراسیی  و  لیبرالیزم  بۆ  ڕاسته خۆ  دژایه تی 
تیایدا  سه ده یه ك  ڕابگه یه نێت.  نۆزده   سه ده ی 
ئیتاڵیا پێشكه وتنێكی وه های به خۆوه  نه بینیبوو كه  
له به رئه وه   بێت،  مۆسۆلینیدا  داخوازی  ئاست  له  
فیكره كانی  شوێن  تر  ئایديیایه كی  پێویستبوو 
سه ده ی نۆزده  بگرێته وه  كه  تیایدا ئیتاڵیا سه ركرده  
به هێز  ئیتاڵیا  بتوانێت  فیكره یه ك  بێت.  نماینده ی  و 
بكات وه ك ده وڵه تانی پێشكه وتووی ئه و سه رده می 
سستمه كانی  نوێنه رانی  ئه وه شدا،  له گه ڵ  جیهان. 
ته نانه ت  و  لیبرالیزم  و  دیموكراسيی  وه ك 
ئیتاڵیا  و  نه بوون  ئیتاڵیيه كان  له   سۆشیالیزمیش 
هیچ ڕۆڵێكی تیایاندا نه بوو. له وه ش زیاتر، خودی 
ئیتاڵیا  دوژمنانی  له   ده وڵه ته كانیان  و  سستمه كان 
سستمێكی  كه   پێویستبوو  ده ره نجامدا،  له   بوون. 
ئیتاڵیا دابمه زرێنرێت كه   تایبه ت به   تر، سستمێكی 
بتوانێت له  به رامبه ر سستمه كانی تردا بوه ستێته وه . 
ئه و سستمه ش به  تێڕوانینی مۆسۆلینی  بریتیبوو 
كه   ڕایگه یاند  مۆسۆلینی  له به رئه وه   فاشیزم،  له  

سه ده ی بیست سه ده ی فاشیزمه)18( .
به  نیه   حكومه تداری  جۆرێكی  ته نها  فاشیزم 
سستمی  هه مووشتێكه وه   سه روو  له   به ڵكو   ته نها، 
به   ده گۆڕێت  دێرین  دنیابینی  بیركردنه وه یه ، 
هاتنه   فاشيیه كان  كاتێك  فاشیزم)19(.  دنیابینی 
سه ر حوكم و ده سه اڵتیان چه سپاند، بڕیاریاندا كه  
مه رجی وه رگرتنی پۆستی حوكمی بریتیيه  له  فاشی 
بوون و ئه وانه ی له  ئه كادیمیای فاشی بۆ زانسته  

كاكڵه ی  ده بنه   وه رده گرن  بڕوانامه   سیاسیه كاندا 
خواستی  و  ویست  له    جگه   حكومه ته كه)20( .  
فاشی هیچ ویستێك و ده ركه وتنێكی تر قبوڵناكرێت 
سستم  تیرۆری  له   جۆرێك  وه ك  ئه مه ش  و 
حیزبیه كانیشه وه   هه موو  سه روو  له   ده بینرێت. 
خودی مۆسۆلینی هه بوو كه  هه ندێك جار له  یه ك 
كاتدا سه رۆك و وه زیری هه شت وه زاره ت بووه  و 
قسه ی كۆتایی هه ر بۆ خودی خۆی بووه ، ئه مه ش 
ده ریده خات كه  خاوه نی ده سه اڵتێكی بێسنور بووه  
له ناو ئیتاڵیادا)21(.  فاشیزم له  حوكمدا په رله مانی 
له   به اڵم  ده سه اڵت،  وه رگرتنی  بۆ  به كارهێنا 
بنه مادا باوه ڕی به كاری په رله مان و په رله مانتاری 
ڕۆژانه كانی  له   ڕاشكاوی  به   مۆسۆلینی  نه بووه . 
په رله مان  نۆزده   »سه ده ی  كه   نوسیویه تی  خۆیدا 
هه بووه  و چه ند ده یه یه ك حوكمی كردووه ، به اڵم 
بێت  نه ته وه دا  خواستی  ئاستی  له   ناتوانێت  ئێستا 
هه یه »)22(.  جێگرتنه وه ی  توانای  فاشیزم  ته نها  و 
به رپه رچی  به توندی  فاشیزم  ده رده كه وێت  لێره وه  
دیارده كانی دنیای لیبرالیزم و دیموكراسی ده داته وه  
وه سفیان  به سه رچوو  و  دێرین  و  كالسیك  به   و 

ده كات.
له   كه   وایده بینێت  دیموكراسی،  به   سه باره ت 
خه ڵك  حوكمی  و  خه ڵك  ده نگی  ئیدیعای  شكڵدا 
ده كات، به اڵم له  بنه ڕه تدا چه ند هێزێكی تایبه ت و 
ده زگای نهێنی به  كرداره كی حوكمی واڵت ده كه ن 
له وه ش  ڕووكاره كه یه تی.  ته نها  خه ڵك  ده نگی  و 
به اڵم  پاشایه ،  دژی  دیموكراسی  كه   ده ڵێت  زیاتر، 
له   كه   ده كه ن  حوكم  پاشایه ك  چه ند  له ڕاستیدا 
پاشای سیستمی پاشایه تی به  ده سه اڵتترن)23(. بۆ 
سه لماندنی بیروبۆچوونه كانی خۆی چه ند به ڵگه یه ك 
پێیوایه  بسمارك  ده هێنێته وه ، بۆ نمونه  مۆسۆلینی 
نه ده زانی  هیچی  یه كبخات  واڵته كه ی  توانی  كه  
ته نانه ت  په یامبه ره كانی.  و  لیبرالیزم  ده رباری 
ئه ڵمانیا یه كێتی خۆی پێكهێنا له  ده ره وه ی لیبرالیزم. 
له وه ش زیاتر، مازینيی و گاریباڵدی گه وره  پیاوانی 
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یه كێتی ئیتاڵیا لیبرالیست نه بوون)24(. ئه م نمونانه  
به ومانایه  باس ده كات كه  ده كرێت واڵت به هێز بێت 
و  دیموكراتی  به   باوه ڕبوون  به بێ  پێشبكه وێت  و 
مێژوو  له ناو  نمونه دا  دوای  به   گه ڕان  لیبرالیزم. 
كارێكی زۆر دژوار نیه . مێژووی مرۆڤایه تی خاڵی 
دیكتاتۆره كان،  هێزه   سه ركه وتنی  نمونه ی  له   نیه  
نیيه   له به رئه وه  بۆ مۆسۆلینی كارێكی زۆر دژوار 
بیروبۆچوونه كانیدا  هاوشێوه ی  وێنه ی  به دوای 

بگه ڕێت و بیاندۆزێته وه .  
پێش  ده كات  باسی  هه روه ك خۆی  مۆسۆلینی 
جه نگ ته نانه ت خودی خۆشی سۆشیالیست بووه ، 
به اڵم پاش جه نگ ئیتر سۆشیالیزم كۆتایی هاتووه . 
و  گرنگيی  له   باس  ناتوانێت  ئه وه ش،  سه ره ڕای 
كاریگه ری چینی كرێكار نه كات له  كۆمه ڵگادا)25(. 
به اڵم ئه وه ی كه  مۆسۆلینی ده یه ویست بیسه لمێنێت 
دروستكردن و پێكهێنانی مۆدێلێك بوو كه  تایبه ت 
ئیتاڵیاش  بناسرێته وه .  پێ  ئیتاڵیای  ئیتاڵیا،  به   بێت 
و  ڕێبازێك  ئه وروپا  مه زنه كانی  ده وڵه ته   وه ك 
دنیابینیيه كی تایبه ت بۆ خۆی هه بێت و پێشكه شی 
ده وڵه تێكی  ببێته   ئیتاڵیا  بكات.  جیهانی  و  ئه وروپا 
له   به هێز  ده وڵه تی  چه مكی  دیاره   به هێز.  زۆر 
فاشیستی  ده وڵه تی  فاشیزمه .  بنه ماكانی  گرنگترین 
الی مۆسۆلینی، ده وڵه تێكه  له  هه زاران هه زار مرۆڤ 
پێكهاتووه  كه  ئه ركیان به ته واوی به رامبه ر ده وڵه ته كه  
ده زانن. ئه م فۆرمه  له  ده وڵه ت به الی مۆسۆلینیيه وه  
سۆشیالیزمی  و  دیموكراسيی  پرنسیپه كانی  كه  
په یڕه و ناكات مانای ئه وه  نیيه  كه  گه ڕانه وه  بێت بۆ 
پاش شۆڕشی فه ڕه نسيی و هه رگیز مانای ده وڵه تی 
به   به اڵم  ناگه یه نێت)26(.  كالسیكی  سته مگه ری 
مۆسۆلینی  كه   گۆڕانكارییانه ی  ئه و  ته ماشاكردنی 

هیچ  پارته كه شیدا،  و  حكومه ت  له ناو  ئه نجامیدا، 
بوارێك بۆ خه ڵكانی تر له  حیزب و له  حكومه تیش 
سه رجه م  كاركردن،  و  بڕیاردان  بۆ  ناهێڵێته وه  
ده سه اڵته كان له  ده ستی خودی خۆیدا كۆده كاته وه  
و الدان له  فرمانه كانیشی قه ده غه  ده كات. هه روه ك 
له  په یڕه وی پارتی فاشی ئیتاڵیادا هاتووه ، كه  دانان 
و البردنی گه وره  پیاوانی حكومه ت و حیزبیش به  
فه رمان و پێشنیاری خودی مۆسۆلینی ده بێت)27(. 
فاشیزمدا  خزمه ت  له   یاساكانیش  خودی  ته نانه ت 
داڕێژراون)28(. كه واته  كۆی كۆمه ڵگا له  ده ره نجامدا 
حیزبیشدا  له ناو  و  حیزب  خزمه تكاری  به   ده بن 
خزمه تكاری سه رۆك و له  حاڵه تی الدان له و نه زمه  
حیزب و سه ركرده  ده ستيیان ته واو كراوه  ده بێت 
بۆ به كارهێنانی سه رجه م شێوازه كانی ڕێگریكردن 

و سزادان هه تاوه كو ئاستی تیرۆری جه سته یی.
داڕشتنی  مه به ستی  كه   ده رده كه وێت  لێره دا 
به   بره ودان  له   بریتيیه   فاشیزم  بۆ  دۆكترینێك 
له  سه روو  و  پارتێك  ته نها  تۆتالیتێری  ده سه اڵتی 
فاشیزم  نوسینی  كه سایه تیه ك.  ته نها  هه موویه وه  
وجودێكی  وه ك  ده وڵه ت  ده رخستنی  بۆ  هه وڵێكه  
بگرێت  له خۆ  هاواڵتیان  هه موو  ده توانێت  كه   بااڵ 
و ته نانه ت ببێته  به دیلی وجودی كرداره كی ڕۆحی 
هه یه   مافی  فاشیزم  به پێی  ده وڵه ت  تاكه كان. 
ده ستكاری كۆی ژیانی گشتی و تایبه تی سه رجه م 
كرده یه كی  خۆی  بۆ  ئه مه   بكات،  مرۆڤه كان 
به سه ر  ده ستگرتنه   خولیای  ئه م  تیرۆریستیيه . 
مێژوودا  له   مرۆڤایه تیيه دا،  و كۆی  نه ته وه   ڕۆحی 
به ڵكو  نيیه،   مۆسۆلینی  داهێنانی  له   و  نیه   تازه  
هاوشێوه ی  نمونه ی  چه ندان  مێژوو  درێژایی  به  

فاشیزم ده بینرێت)29(.
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لە ڕاگەیاندن،
دکتۆرا 

تا لە زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی.
مامۆس

ڕووماڵی »تیرۆر«

ئه ركێكی میدیایی یا 

دوانگه یه ك بۆ تیرۆریستان؟
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زانستیی  پێناسه یه كی  ئێستا   تا  ئه گه رچی 
چه مكی  و  ده سته واژه   بۆ  بابه تیانه   و  گشتگیر  و 
»تیرۆر« نه كراوه  و به هۆی جیاوازی تێروانینه كان 
به یه ك  دژ  و  جیاواز  گۆشه نیكای  ڕاڤه كان،  و 
ئه گه ر  به اڵم  بوون،  دروست  بابه ته   ئه م  له سه ر 
تیرۆر به  مانای »تۆقاندن و خوێنڕشتنی به  ناهه ق 
خه ڵكی  كوشتنی  و  ته قاندنه وه   و  پاكتاوكردن  و 
سڤیل« بێت، ئه وا ته مه نی »تیرۆر« هاوته ریبه  به  
»تیرۆر«  مانا  به    مرۆڤایه تیی،  مێژووی  و  ته مه ن 
دیارده یه كی مێژووییه  و تاك و گروپه كان له  میانه ی 
بۆ  په نایان  به  شێوازی جۆراوجۆر  ملمالنێكانیاندا 
بردووه  و له  زۆربه ی قۆناغه  مێژووییه كاندا مرۆڤ 
كرده وه ی  موماره سه ری  نه یاره كانی  به رامبه ر 
جیاواز  فۆرمی  و  شێواز  به   تۆقاندنی  و  تیرۆر 
كردووه  و هه وڵی سڕینه وه ی به رامبه ره كانی داوه ، 
ده یان  مێژوو  الپه ڕه كانی  بۆ  هه ڵدانه وه یه ك  به  
توندڕه وی«  و  توندوتیژيی  و  »تیرۆر  چیرۆكی 
نه ته وه یی و ڕه گه زیی و ئاینیی و فیكریی ده بینیت. 
له   جیهانی  يه كه مى  جه نگی  هه ڵگیرسانی  خودی 
ده ره نجامی كرده وه یه كی كوشتن و »تیرۆر« بوو، 
خوێندكارێكی  1914دا  ساڵی  ئه یلولی  له   كاتێك 
سڕبی هه ستا به  كوشتنی )فرانز فرنناندی شانشینی 
نه مسا و خێزانه كه ی( له كاتی سه ردانێكی ئاساییاندا 
بۆ شاری سه رایڤۆ، ئه و ڕووداوه  بوویه  پریشكی 

جه نگێكی خوێناویی جیهانیی چوار ساڵه .
جیاوازییه كی دیار كه  ڕه نگه  دیارده ی »تیرۆر« 
له  مێژوودا و دیارده ی »تیرۆر« له م سه رده مه دا 
كراوه   فه زای  كه   گه شه كردنه یه   ئه و  بكاته وه ،  جیا 
ئه و  و  دروستيكردووه   میدیا  به رفراوانی  و 
تۆڕه   و  میدیا  ته كنه لۆجیای  كه   ئاسانكاریه یه  
كۆمه اڵیه تیيه كان بۆ دیارده ی »تیرۆر«- به ویست 
و بێ ویست پێكیانهێناوه ، به  جۆرێك »تیرۆر«یان 
له  سه رتاسه ری دنیادا كردووه ته  یه كێك له  بابه ته  
هه ره  سه ره كیيه كانی ناوه ڕۆك و موعاله جه  میدیایی 
و ڕۆژنامه ییه كان، له  كۆتاییه كانی سه ده ی بیسته م 

»تیرۆر«  بابه تی  ئه م سه ده یه دا  ساڵه ی  هه ژده   و 
زۆرجار  و  هه بووه   حزوری  میدیا  له   به رده وام 
شیكردنه وه   و  شرۆڤه   یه كه می  بابه تی  بووه ته  
میدیاییه كان، ئه م ئاماده بوونه  به رده وامه  له  میدیادا 
زۆرجار فوی كردووه ته  »تیرۆر« و هه ندێك جار 
هه ندێك  پێداوه ،  له خۆی  گه وره تر  قه باره یه كی 
جاریش ڕه نگه  جۆرێك له  شێواندنی بۆ ڕاستییه كان 

دروستكردبێت.
تیرۆر له  ژینگه ی میدیاییدا:

به رده م  ئیشكالیه تی  گه وره ترین  ڕه نگه  
په یوه ندی نێوان میدیا و تیرۆر خۆی له م پرسیاره  

جه وهه ریانه دا ببینێته وه : 
دیارده یه كی  به رده م  له   میدیا  ئایا   
ئه ركێكی  وه ك  »تیرۆر«دا  وه ك  مه ترسیداری 
میدیایی، چۆن مامه ڵه  بكات و چه ند و كه ی و چۆن 

باڵوی بكاته وه ؟
و  ئاسایی  ئه ركی  بنه مانی  له سه ر  ئایا   
ئه وه ی  له پێناو  و  میدیایی  ده زگای  سروشتی 
جه ماوه ر هۆشیار بكرێته وه  و زانیاری له به رده ست 
بێـت، باسی كرده وه  تیرۆریستیه كان بكرێت و هه واڵ 
و )چاالكی(یه كانیان بگوازرێته وه  و كاره كته ره كانی 

بناسێنێت؟
نه خرێته   تیشكی  بابه ته   ئه م  یاخود   
ڕێكخراوه   به   ڕه واجنه دان  به بیانووی  و  سه ر 
تیرۆریستیه كان و تیرۆریستان فه رامۆش بكرێت و 
نه خرێته  ئه جێندای بایه خدانی ده زگا میدیاییه كانه وه ؟ 
ئایا میدیا مافی خۆیه تی دیمه نی ته قاندنه وه    
و كرده وه  خۆكوژییه كان و دیمه نه كانی توندوتیژی 

بۆ وه رگری په یامی میدیایی بگوازێته وه ؟ 
و  ڕوماڵ  ئه م  به پێچه وانه وه   یاخود   
و  بكرێت  سنوردار  پێویسته   میدیاییه   موعاله جه  
هێشتنه وه ی  له پێناو  بخرێته سه رو  سانسۆری 
ئه م  وره ی خه ڵك  نه ڕووخانی  و  به رگريی  ڕۆحی 
له گه ڵدا  مامه ڵه ی  »نه بوو«  وه ك  بابه ته   جۆره  

بكرێت؟
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هاوشێوه ی  پرسیاری  چه ندین  و  ئه مانه    
و  »تیرۆر«  نێوان  په یوه ندی  به   په یوه ست 
»میدیا« به رده وام ده وروژێنرێت و وه ك پرسێكی 
زۆری  به شێكی  مشتومڕ،  جێگه ی  و  جه ده لئامێز 

به كراوه یی ماوه ته وه . 
ئاڕاسته یان  تیرۆریستان  كه   بڵێین  ده توانین 
تاقمێك  و  گرووپ  به هه ر  سه ر  و  بێت  هه رچۆن 
بن، بۆ باڵوكردنه وه ی ئایدۆلۆجیا و بیركردنه وه  و 
ئه جێنداكانیان سوود له  فه زای میدیایی وه رده گرن، له  
به رامبه ردا  میدیا ناچاره  كه  ڕوماڵی ئه م ڕووداوانه  
بكات و له م ڕوماڵه یدا ڕه نگه  دیمانه  و چاوپێكه وتن  
له گه ڵ  كه سانی توندڕه و و بێزراوی نێو كۆمه ڵگه دا 
بكات و تیشك بخاته  سه ر كه سایه تی و ورده كاری 
میدیا   بواری  پسپۆڕانی   له   هه ندێك  ژیانیان، 
مامه ڵه كردنه   شێوازی  ئه م  ئه گه رچی  كه   پێیانوایه  
له گه ڵ بابه ته كانی »تیرۆر« په یوه سته  به  سروشت 
و واقیعی كاری میدیاییه وه ، به اڵم باسكردن و تیشك 
خستنه  سه ر ڕووداوه كانی تیرۆر و توندڕه وی خۆی 
ده كه وێته وه   لێ  زیاتری  »توندوتیژیی«  خۆیدا  له  
ویست  له   جۆرێك  ناخیاندا  له   خۆیان  ئه وانه ی  و 
هه یه ،  توندوتیژیی  و  توندڕه ویی  ئاره وزووی  و 
له بارتری  ژینگه یه كی  ده دات و  زیاتری  میدیا هانی 
بۆ  ته نها  هه ر  هه ن  هه ندێكیش  ده ڕه خسێنێت،  بۆ 
الساییكردنه وه ی ئه وه ی له  ڕێگه ی میدیاوه  په خش 
ده كرێت جارێكی تر دوباره ی ده كه نه وه ! هه ر ئه مه شه  
زیادبوون  گرنگه كانی  فاكته ره   له   یه كێك  به   كه  
و  تیرۆریستیيه كان  ڕووداوه   ته شه نه كردنی  و 
ئه ژمار  جیهاندا  له   توندوتیژیی  ڕێژه ی  زیادبوونی 
)مایكل  پڕۆفیسۆر  توێژینه وه یه كدا  له   ده كرێت، 
بۆ  شیكردنه وه ی  كۆلۆمبیا  زانكۆی  له   جیته ر( 
هه واڵی )60 هه زار( ڕووداوی تیرۆریستیی له  نێوان 
سااڵنی )1970 – 2012( كردووه  كه  له  ڕۆژنامه ی 
»نیویۆرك تایمز«دا باڵوكراو نه ته وه ، له  ده ره نجامدا 
كاره   و  توندوتیژیی  ڕێژه ی  كه   ده ركه وت  بۆی 
تیرۆریستیيه كان  ساڵ به  ساڵ زیادیان كردووه  و 

ته نها له  ساڵی 2012دا )8441( ڕووداوی توندوتیژيی 
و تیرۆریستی ڕویانداوه  و قوربانییه كان له  ماوه ی 
قوربانيیه وه  زیادیان كردووه    )3387( له   15 ساڵدا 

بۆ )15398( قوربانی.
 به رده وام میدیا و ده سه اڵتی سیاسی له م جۆره  
و  مشتومڕ  و  ده بن  ئیشكالیه ت  دوچاری  بابه تانه  
ئه م  بینیمان  وه ك  ده بێت،  دروست  لێ  جه ده لی 
له نێو  سێپته مبه ر(  )11ی  هێرشه كانی  پاش  بابه ته  
زانستییه كان  و  ئه كادیميی  و  سیاسيی  ناوه نده  
دروستكرد،  گه وره ی  مشتومڕی  گشتیدا  ڕاى  و 
داكوتراوه كانی  ڕیشك  پرنسیبه   له   الدان  تاڕاده ی 
یه كگرتوه كانی  والیه ته   له   ڕاده ربرین  ئازادی 
ئه مریكا و دوباره  گه ڕانه وه ی جۆرێك له  سانسۆر 
و كۆنترۆڵكردن بۆ نێو میدیای ئه مریكیی به بیانوی 
مافه   ئه مریكا،  نه ته وه یی  ئاسایشی  پاراستنی 
ئه مریكا  هاواڵتیانی  بنه ڕه تییه كانی  و  ده ستوریی 
پێشێلكران، كاتێكیش »ئه لجه زیره » كاسێته كانی )بن 
الدن(ی باڵوده كرده وه  كه  هه ڕه شه ی له  ئه مریكا و 
جیهان  ده كرد، به وه  تۆمه تباركرا كه  پڕوپاگه نده  بۆ 
)ئه لقاعیده ( و )بن الدن( ده كات، به ڵكو هه ندێك له  
ده زگا میدیاییه كانی جیهان و به شێك له  شیكه ره وانی 
كه   پێیانوابوو  و سیاسه تمه داران  بواری سیاسيی 
»ئه لجه زیره » له الیه ن )ئه لقاعیده ( و )بن الدن(ه وه  
پاڵپشتی دارایی ده كرێت، یاخود نه خێر هه ر خودی 
و  »ئه لقاعیده »یه   دروستكراوی  »ئه لجه زیره » 
ئامرازێكی كاریگه ریی ئه و ڕێكخراوه  تونده ڕه وه یه ! 
و  كردووه   ئاسانتر  كاره ی  ئه م  ئه وه ی 
ڕێكخراوه   بۆ  ئاسان  و  له بار  ژینگه یه كی  بووه ته  
تیرۆریستييه كان و تیرۆریستان، ئه و ئاسانكاریه یه  
كه  ته كنه لۆجیای میدیا بۆ باڵوكردنه وه ی كردو وه  
ئه وه ی  دروستيكردووه ،  تیرۆریستان  چاالكی  و 
به   په یامه كانیان  گه یاندنی  بۆ  تیرۆریستان  جاران 
له  هه مان سات و  مانگێك پێی ده گه يشتن، ئه مڕۆ 
ڕاسته وخۆ به  كوالێتیيه كی به رزتر و سه رنجڕاكێشتر 
جگه له وه ی  ده كه نه وه .  باڵوی  و  ده گه ن  پێی 
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ئامرازه   گه شه كردنی  و  میدیا  ته كنه لۆجیای 
كه مه ندكێشیی  و  سیحر  له   جۆرێك  میدیاییه كان 
ڕۆژنامه   له  سه رده مێكدا  ئه گه ر  و  دروستكردووه  
و ڕادیۆكان ئه م جۆره  سیحر و كه مه ندكێشیيه یان 
الی وه رگر دروست نه كردبێت، ئه وا ئه مڕۆ ئامێری 
له   دیكه یان  فه زایه كی  ئینته رنێت  و  ته له فزیۆن 
كه مه ندكێشكردن و سه رسامبوون و دروستكردنی 
كاریگه ریی خێرا دروستكردووه ،  ئیشكالیه تی ئه م 
كێشه   كه   ئه وه یه   فراوانه   و  خێرا  ڕوماڵه   جۆره  
له  ده زگای ئاسایش و  په یوه ندیداره كان  بۆ الیه نه  
ئه منی دروست ده كات و ڕێگه  نادات به شێوه یه كی 
سرووشتی لێكۆڵینه وه  له  ڕووداوه  تیرۆریستیيه كان 
بكرێت، فه زای تۆڕه  كۆمه اڵیه تیيه كان و میدیای نوێ 
ئاسانكاریی باڵوكردنه وه  و ڕه واجپێدان و )هاواڵتی 
ڕۆژنامه نوسی( دروستكردووه ، كه  له  ڕووداوه كه دا 
و  سه رچاوه یی  چه ند  و  وردبینی  چاوه ڕێی 
ڕۆژنامه نوسێكی  و  ناكات  زیاتر  بنكوڵكاریی 
باڵوكردنه وه ی  تاكه  خه می  ڕه نگه   به ڵكو  به په له یه ! 

هه واڵه كه  و وروژادنی زیاتر بێت.

یازدهیسێپتهمبهروقۆناغینوێیتیرۆر:
ئه مڕۆ ئه وه ی وه ك دیارده یه كی زه ق ده بینرێت 
و مشتومڕی گه وره ی له  ناوه نده  فیكریی و سیاسیی 
گرێدانی  پێكه وه   لێكه وتۆته وه ،  میدیاییه كاندا  و 
له   به جۆرێك  »تیرۆر«،   دیارده ی  به   »ئیسالم«ه  
باسی  كه   هه ر  جیهانیی  میدیایی  ده زگای  هه ندێك 
و  ئیسالم  ئاینی  ڕاسته وخۆ   ده كرێت  تیرۆر 
ئه م  به شێكی  ئه گه ر  ده لكێنرێت،  پێوه   مسوڵمانانی 
دیارده یه  بۆ گه شه كردنی میدیا و حزوری به رده وامی 
له  ڕووداوه كاندا و تێوه گالنی هه ندێك له  ڕێكخراو و 
كۆمه ڵه  ئیسالمیيه كان به كاری »تیرۆر«ه وه  بێت، ئه وا 
به دیوێكی دیكه دا ناشاررێته وه  كه  له  سه رتاسه ری 
دنیا چه ندین ڕێكخراوی توندڕه و و تیرۆریستی  هه ن 
كه  سه ر به  ئاڕاسته ی فیكریی و ئاینیی و نه ته وه یی 
یه كگرتوه كانی  والیه ته   جه رگه ی  له ناو  و  جیاوازان 

ئه مریكادا به رده وام ڕوداوی تیرۆریستی ڕووده ده ن 
و چه ندین قوربانی لێده كه وێته وه ، به اڵم ڕووداو و 
دیاریكراوه وه   ئاینێكی  به   تیرۆریستیيه كه   كرده وه  
ئاڕاسته كراو  نالكێنرێت، هه ژمونی میدیا و گوتاری 
بۆ بابه تی تیرۆر به  جۆرێكه ،  كاتێك نوسه ری ئه م 
چه مكی  له سه ر  زانیاری  به دوای  ده یوست  وتاره  
پێشبینی  شت  هه موو  پێش  بگه ڕێت،   »تیرۆر« 
په یوه ستن  كه   ببینێت  بابه تانه   ئه و  ده كرد  ئه وه ی 
و  زه رقاويی  داعش،  ئه لقاعیده ،  الدن،  )بن  به  
بابه ته كانی  نه ك  هاووێنه كانیان،  به غدادی(و 
به ره ی  و  نهێنی  ئیرله ندای  )سوپای  به   په یوه ست 
مه سیحيی  توندڕه وه كانی  ڕێكخراوه   و  پۆلیساریۆ 
جیهانیی  جه نگه   هه ڵگیرسێنه رانی  و  جوله كه كان  و 
خوێناويیه كانی  جه نگه   و  خاچپه رستان  جه نگی  و 
میدیای  له   به شێك  واته   مێژوو،  به درێژایی  دنیا( 
جیهانیی به جۆرێك دیارده ی تیرۆریان لكاندووه  به  
به و  ناچار  منیشی  موسڵمانانه وه   و  ئیسالم  ئاینی 
بیركردنه وه  هه ڵه یه  كرد!! به مانا زۆرجار چاودێران 
ئیسالمیدا  واڵتانی  له   میدیاكاران  و  توێژه ران  و 
ده رك  بێئه وه ی  زانستیدا  و  میدیایی  پشكنینی  له  
گرێدانی  له پێكه وه   خۆیان  ناتوانن  بكه ن  خۆیان  به  
و  ده ناسێنن(  خۆیان  ئیسالمه وه   به ناوی  )ئه وانه ی 

)تیرۆر( ڕزگار بكه ن.
و  میدیاكار  و  ڕۆشنبیر  حاڵی  ده بێت  كه واته  
ئاسایی  هاواڵتییه كی  ته نانه ت  و  سیاسه تمه دار 
له   ڕۆژانه   كاتێك  بێت  چۆن  ڕۆژئاوایی  واڵتێكی 
ڕێگه ی ده زگا میدیاییه كانه وه  ده یان دیمه نی )ڕیش 
و  ده بینێت  مزگه وت(   ، مه ككه   حیجاب  نوێژ،   ،
به دیمه نه كانی خۆكوژیی و ته قاندنه وه  و تۆقاندنی 
هاواڵتیانه وه  ده به سرێنه وه ؟! كه  ئه مه ش )وێنایه كی 
زیهنیی( مه ترسیدرای له سه ر ئیسالم و مسوڵمانان و 
دیارده ی »تیرۆر«ی ال پێكده هێنێت و هه ڵسه نگاندن 
ئه گه ر  و حوكمدانێكی هه ڵه ی بۆ دروست ده كات، 
هه ر ڕاڤه یه ك بۆ ئه م دیارده یه  بكرێت و به شوێن 
هه ر فاكته رێكی ئه م جۆره  بیركردنه وه دا بگه ڕێین، 
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میدیا  كاریگه ریی  و  هه ژموون  به دڵنیاییه وه   ئه وا 
حوكمدانمان  و  خوێندنه وه   و  تێگه يشتن  به سه ر 
له  پله ی یه كه می فاكته ر  به سه ر دیارده ی تیرۆردا 
ناوه ڕۆكی  شیكردنه وه ی  دێت،  ڕاڤه كردنه كاندا  و 
هه ندێك له  فيلمه  سینه ماییه كان و به شێكی زۆر له  
له   »تیرۆر«  دیارده ی  بۆ  میدیاییه كان  موعاله جه  
میدیای ڕۆژئاواییدا و ته نانه ت له  میدیای هه ندێك 

له  واڵته  ئیسالمییه كاندا ئه م ڕاستییه  ده سه لمێنن.
سستمی  و  جیهانییه كان  جه نگه   ئه گه رچی 
داگیركردنی واڵتان و سه رجه م ئه و داگیركاریانه ی 
ده چنه   ڕوویانداوه   مرۆڤایه تیدا  مێژووی  له   كه  
جێگه ی  كه   ئه وه ی  به اڵم  »تیرۆر«وه ،  خانه ی 
و  باس  ده بینرێت،  دیارده یه ك  وه ك  و  تێڕامانه  
و  چه مك  وه ك  »تیرۆر«  به   په یوه ست  خواسی 
ده سته واژه  له  دوای ڕوداوه كانی )11ی سێپته مبه ر(
ی »نیویۆرك«ه وه  تیشكی زیاتری خرایه  سه ر و 
بویه  باسێكی هه ستیاری ناوه نده كانی توێژینه وه  و 
میدیا و ڕاى گشتی جیهانی، كه  به شێك له و شێوازی 
و  بێت  پشته وه   له   ئه جێندایه كی  ڕه نگه   باسكردنه  
له   ئیسالمه   ئاینی  وێنه ی  شێواندنی  ئامانجه كه ی 
جیهاندا، به جۆرێك ڕوداوه كانی )11ی سێپته مبه ر( 
ڕێگه ی بۆ هه ندێك سیاسه تمه دار و پیاوانی ئاینیی 
توندڕه وانه ی  گوتاری  تا  خۆشكرد  ڕۆژئاوایی 
خۆیان ئاڕاسته  بكه ن و ڕه واجی پێ بده ن و هه ندێك 
 « و  خاچپه رستان«  وه ك »جه نگی  ده سته واژه ی 
تیرۆری ئیسالمیی« و » مسوڵمانه  توندڕه وه كان« 
و چه ندین ده سته واژه ی دیكه  له  میدیای ئه مریكيی و 
ڕۆژئاواییدا به كاربهێنرێت و ڕه واجی پێبدرێت، ئه م 

ڕووداوه  بویه  بیانویه ك به  ده ست كه سانی توندڕه و 
و لۆبیه  دژه كان به  ئاینی ئیسالم و مسوڵمانان تا 
له  ڕێگه ی میدیا و تۆڕه  كۆمه اڵیه تیيه كانه وه  په یامی 
له   دیوارێك  و  باڵوبكه نه وه   خۆیان  توندڕه وانه ی 

ڕك و توڕه یی دروستبكه ن.

تیرۆریستانچۆنمیدیابهكاردههێنن؟
خستمانه ڕوو،  كه   تێروانینه ی  ئه م  له گه ڵ 
تیرۆریستیيه كان  ڕێكخراوه   كه   نییه   شاراوه  
به شێوه یه كی كاریگه ر په نا ده به نه  به ر به كارهێنانی 
ئامرازه  میدیاییه كان و بۆ ڕه واجدان به  بیرۆكه  و 
خستنه ڕووی ئه جێنداكانیان  سوود له  ته كنه لۆجیای 
میدیایی وه رده گرن، هه ندێك له  توێژه ران پێیانوایه  
كه  كۆمه ڵه  و ڕێكخراوه  تیرۆریستییه كان ئه وه نده ی 
مه به ستیانه  قه باره یه كی فراوان له  ڕوماڵی میدیاییدا 
كاریگه ریی  نیه   مه به ستیان  ئه وه نده   بكه ن،  داگیر 
ڕه نگه   مانایه ی  به و  بكه ن،  دروست  نه وعی 
ئه و  به ئه ندازه ی  تیرۆریستییه كه   كرده وه   خودی 
له   فروانتر  پانتیاییه كی  كه   نه بێت  گرنگ  ڕوماڵه  
باسی  ده بێته   و  ده كات  داگیر  میدیاییه كان  ده زگا 
باسه كان. كاسێته كانی په یامه  هه ڕه شه  ئامێزه كانی 
یه كگرتووه كانی  والیه ته   ئاڕاسته ی  كه   الدن(  )بن 
ئه مریكا و جیهانی ده كرد، كاریگه ريیه كی گه وره ی 
له  ناساندنی ئه م ڕێكخراوه  و ناوبانگ په یداكردنی 
هه روه ها  دروستكرد،  الدن(دا  )بن  كه سایه تی 
ڕێكخراوی »داعش« بۆ پڕوپاگه نده كردن بۆ خۆی 
به شێوه یه كی كاریگه ر میدیا و به تایبه ت ئینته رنێت 
یه كێك  له   به كارده هێنا،  كۆمه اڵیه تییه كانی  تۆڕه   و 

باسكردن و تیشك خستنه  سه ر ڕووداوه كانی 
تیرۆر و توندڕه وی خۆی له  خۆیدا »توندوتیژیی« 

زیاتری لێ ده كه وێته وه  

;
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برۆجنزی  په یمانگه ی  كه   لێكۆڵینه وه كاندا  له  
ده كات  له وه   باس  كردووه ،  ئاماده ی  ئه مریكی 
تا  شوباتی2014  نێوان  له   داعش  ڕێكخراوی  كه  
بینراو و  به رهه می   )645( نزیكه ی  ئه یلولی2016دا 
 )29( ڕێكخراو  هه مان  و  به رهه مهێناوه   بیستراوی 
زیاد  و  هه بووه   میدیایی  به رهه مهێنانی  سه نته ری 
سایتی  ده یان  و  تویته ر  ئه كاونتی  هه زار   )46( له  
په یامه كانیان  زۆربه ی  كه   هه بووه ،  ئه لیكترۆنیان 
ئاڕاسته ی گه نجان ده كرێت و سۆزیان ده جوڵێنرێت 
حوكمرانی  سه رده می  له   ده كرێن،  كه مه ندكێش  و 
فه رمی  ڕادیۆی  شه پۆلی  موسڵدا   به سه ر  داعش 
ناوجه رگه ی  له   داعش«   – ئیسالمیی  »ده وڵه تی 
ناوچه كانی  ئاڕاسته ی  ڕوونی  به   زۆر  موسڵه وه  
ده ره وه ی ده سه اڵتیان ده كرا، به جۆرێك په خشه كه ی 
له  نزیك قه زای ئاكرێ له  هه رێمی كوردستان زۆر 

به باشی وه رده گیرا.
به م  تیرۆریستیه كان  ڕێكخراوه   به گشتی 

شێوازانه ی خواره وه  سوود له  میدیا وه رده گرن:
ده زگا  و  كه ناڵ  له   سوودوه رگرتن   
هه ڕه شه و  و  په یام  باڵوكردنه وه ی  بۆ  میدیاییه كان 
به   تایبه ت  هه واڵه كانی  دیاره   چاالكيیه كانیان، 
ڕفاندن  و  هه ڕه شه كردن  و  ته قاندنه وه   و  تیرۆر 
كه مه ندكێشیی و وروژاندنی تێدایه  و به شێكی زۆر 
له  ده زگا میدیاییه كان له  باڵوكردنه وه ی هه واڵی له م 
شێوه یه  سڵ ناكه نه وه  و بینه ر و وه رگریان بۆ زیاد 
له   زیاد  قه باره ی  ڕه نگه   هه ندێكجار  به ڵكو  ده كات، 
فوو  نه زانن  یا  بزانن  به خۆیان  پێبده ن و  پێویستی 
جۆره كان  له   به جۆرێك  ئه مه ش  هه واڵه كه ،  ده كه نه  
ڕێكخراوه   به رژوه نديیه كانی  خانه ی  ده ڕژێته  
ئامانجه كانیان.  به   گه شتن  و  تیرۆریستیيه كان 
ئاسمانییه كانه   كه ناڵه   ئه وان  بۆ  بوار  گونجاوترین 
یاخود  كه س  كۆمه ڵێك  ڕفاندنی  له   هه ندێكجار  و 
یاخود  شوێنێك  ته قاندنه وه ی  له   هه ڕه شه كردن 
ئاڕاسته كردنی په یامی تۆڵه سه ندنه وه  له  كه سایه تی 
واڵتێكی  له   سیاسی  ده سه اڵتی  و  الیه ن  و 

دیاریكراودا، ڕاى گشتی و سه رنجی جیهان به الی 
خۆیاندا ڕاده كێشن و ده بنه  سه رباس و سه ردێر و 
هه واڵی یه كه می كه ناڵه كان و ڕه نگه  ئه وه ش ئامانجه  
گه وره كه  بێت بۆ ئه وان له  ده ركه وتن و خۆناساندن 
و ناوبانگ په یداكردن، له  یه كێك له  توێژینه وه كاندا 
له  والیه ته  یه كگرتوه كانی ئه مریكا ده ركه تووه  كه  له  
ماوه ی )3( مانگی ساڵی 2015 دا )600( جار باس له  
ڕووداوه  تیرۆریستيیه كان كراوه ، به  چاودێریكردنی 
و  جیهاندا  سه رتاسه ری  له   میدیاییه كانی  ده زگا 
ڕێكخراوه   چاالكی  ڕوماڵی  به   بایه خدان  ڕێژه ی 

توندڕه وه كان ئه م ڕاستییه  زیاتر ده سه لمێت.  
تۆڕه   و  نوێ  میدیای  به كارهێنانی   
كۆمه اڵیه تیيه كان بۆ باڵوكردنه وه ی په یامه كانیان و 
دروستكردنی كاریگه ریی به تایبه ت له سه ر گه نجان 
و به كارهێنانی وه ك ئامرازێك بۆ ڕاكێشانی ئه ندام 
له   كه سانه ی  له و  زۆر  به شێكی  نوێ،  كادیری  و 
ئه وروپاوه  په یوه ندییان به  ڕێكخراوی )ئه لقاعیده  و 
داعش(وه  ده كرد له  ڕێگه ی تۆڕه  كۆمه اڵیه تیيه كانه وه  
ده بێته   كۆمه اڵیه تيیه كان  تۆڕه   جگه له وه ی  بوو، 
زه مینه یه كی  ئاسان و له بار بۆ باڵوكردنه وه ی په یام 
كۆمه اڵیه تييه كان  تۆڕه   مه ترسی  ئه جێنداكانیان.  و 
نه   نه  سه رچاوه ی دیاره   و  له وه دایه  كه  زۆرجار 
به  خه رجیه كی  و  ده كرێت  سانسۆر  ئاسانیش  به  
فه زای  جگه له وه ی  شوێن،  هه موو  ده گاته   كه میش 
كه مه ندكێش و سه رنجراكێش و خه ڵه تێنه ره ، هه ربۆیه  
ده بینی ڕێكخراوه  تیرۆریستیيه كان كه سانی پسپۆڕ 
حوكمی  به   و  پێده گه یه نن  بواره دا  له م  شاره زا  و 
ئه وه ی ڕه نگه  نه توانن له  ڕێگه ی كه ناڵه  ئاسمانیه كانی 
میدیا  دیكه ی  شێوازه كانی  و  به خۆیان  تایبه ت 
ئاڕاسته   ئاسانی  به   به خۆیان  تایبه ت  په یامه كانی 
بواره دا  له م  مرۆییه كانیان  توانا  و  خه رجی  بكه ن، 
به كارده هێنن. هه ندێك له  ناوه نده كانی توێژینه وه  له  
نه ده بوو  دروست  »داعش«  كه   پێیانوایه   به ریتانیا 
سه ر  له   كۆمه اڵیه تيیه كان،  تۆڕه   دوانگه كانی  به بێ 
ئه م بابه ته  كتێبێك له  به ریتانیا ده رچوو به ناوی » 
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جه نگ له  140 پیتدا« )واته  ئه و 140 پیته ی كه  جاران 
تویته ر ڕێگه ی ده دا به خاوه نی ئه كاونتێك كه  په یام 
و تویته كانی باڵوبكاته وه ( كه  باس له  به كارهێنانی 
ڕێكخراوی »داعش« ده كات بۆ تۆڕی كۆمه اڵیه تی 
په یامه كانی  ڕێگه یه وه   له و  چۆن  و  »تویته ر« 
و  وێبسایت  له   جگه   جیهان.  هه موو  ده گه یانده  
دیمه نی ڤیدیۆیی و تۆڕه  كۆمه اڵیه تيیه كانی دیكه  و 

چه ندین شێوازی میدیای دیكه . 
دوانگه ی  دروستكردنی  به   بایه خدان   
ته كنه لۆجیای  له   سوودوه رگرتن  و  میدیایی 
بۆ  سینه ما  و  وێنه گرتن  هونه ره كانی  و  میدیا 
ئه جێنداكانیان  و  په یام  و  بیرۆكه   باڵوكردنه وه ی 
له  ڕێگه ی سی دی و كاسێت و چه ندین ئامرازی 
ئه ندام  بونه ته   گه نجانه ی  له و  زۆر  به شێكی  دیكه ، 
و  سه رسامبوون  ڕێگه ی  له   ڕێكخراوانه   له م 
بینینی ئه و دوانگه  میدیاییا نه وه   بووه ،  گوێگرتن و 
ڕێكخراوه  تیرۆریستیيه كان هه ندێكجار هه وڵیانداوه  
ناوه نده   و  هۆڵیۆد  سیناریۆكانی  و  فیلم  شێوازی 
و الساییان  بكه نه وه   تاقی  جیهانیيه كان  سینه ماییه  
ڕووی  ویستیویانه   هه میشه   جگه له وه ی  بكه نه وه ، 
»مه زڵومه یه ت«ی خۆیان له  ڕێگه ی پڕوپاگه نده  و 
په یامه  میدیاییه كانیان به  خه ڵكی پیشان بده ن و له  
به رامبه ردا نه یار و ده سه اڵته  سیاسیيه كانیان وه ك 
ده ره كی  ده ستی  و  ئاین  له   ده رچوو  و  سته مكار 
ناواخنیدا  له   ئه گه رچی  ئه مه ش  كه   پیشانداوه ، 
به دڵنیاییه وه   به اڵم  تێدابێـت،  ڕاستی  له   جۆرێك 
خۆی  بۆ  گه نجان  له   زۆری  كه سانێكی  سۆزی 
خراپ  ئامانجی  بۆ  كه   جگه له وه ی  ڕاكێشاوه ، 
به كارهێنراوه  و وێرانكاری گه وره ی لێكه وتۆته وه . 

  له كاتی ده ستبه سه راگرتن و داگیركردنی 
ڕێكخراوه   جوگرافیدا،  پارچه یه كی  شارو 
تیرۆریستیيه كان هه وڵیانداوه  كه  له  ڕووی میدیایی 
و ڕۆشنبیريی و په روه رده  و فێركردنه وه  هه ژموون 
و شێوازی بیركردنه وه ی خۆیان به سه ر هاواڵتیاندا 
و  نامیله كه   دابه شكردنی  و  چاپكردن  بسه پێنن، 

په رتووكی مه نهه جی خوێندنگه كان و دانانی كه ناڵ 
و ده زگای میدیایی تایبه ت به خۆیان و ده ركردنی 
ڕۆژنامه  و بایه خدان به  وێبسایته  ئه لیكترۆنییه كان و 
ئاماده كردنی میدیاكار و ڕۆژنامه نووس له م بواره دا 
به كارهێنانیه تی  به  گرنكی زانینی میدیا و  نمونه ی 

بۆ به رژه وه ندی خۆیان. 
باسكردن  واته   ده كه ین  میدیا  له   باس  كاتێك 
به ئاسانترین  ده توانێت  كه   هه ستیاره ی  بواره   له و 
شێوه  پڕوپاگه نده  بۆ الیه ن و بیرۆكه  و كه سایه تی 
و فه لسه فه یه كی دیاریكراو بكات، میدیا له  ڕێگه ی 
ئاسانكاریيه ی  ئه م  جۆراوجۆره كانیيه وه   ئامرازه  
دروستكردووه   تیرۆریستیيه كان  ڕێكخراوه   بۆ 
خۆناساندن  له   ئامانجه كانیان  له   زۆر  به شێكی  و 
په یامه كانیانی  گه یاندنی  و  ڕه واجپێدان  و 

جێبه جێكردووه .
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فاكته ره كانی هزری 

توندڕه وی

د.ناصح مەالكەریم

هه ڵه بجه   زانكۆی   – زانكۆ  مامۆستای  و  توێژه ر 

ۆرا له  فیكری ئیسالمی
ده ده ر، دكت

پرۆفیسۆری یاری
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دهسپێك:

گۆڕه پانی  هه ستیاره كانی  له  بابه ته   یه كێك    
به   كه   )توندڕه وی(يه ،  بابه تی  وسیاسی،  هزريی 
ده كرێت  لێوه   باسی  و  به رفراون قسه   شێوه یه كی 
و ده یان ده زگای میدیایی و سه نته ری توێژینه وه  
ئامانجه كانیان.  له   چاوپۆشی  به   سه رقاڵن   پێوه ی 
چییه   تێرۆر  مانای  بزانن  ئه وه ی  بێ  هه ندێكیش، 
و تێرۆریست كێییه؟ ئه سپی خۆیان تاو ده ده ن و 
مامه ڵه یه كی  نابابه تیانه و دوور له  میتۆدی زانستی 

 له گه ڵ وه ها بابه تێك ده كه ن!!
ئه وه ی زیاتر جێی مه ترسیيه  و شایانی هه ڵوێسته  
تێرۆر  دژی  جه نگه   ڕاگه یاندنی  له سه ركردنه  
ڕووبه ڕووبوونه ی  و   )Terror – terrorism(
تيرۆر!!  چه مكی  یه كالكردنه وه ی  پێش  تيرۆره ، 
تێرۆر  دژه   جه نگی  گۆڕه پانی  واده كات  ئه مه ش 
ده ستڕۆشتووه كان  سیاسيیه   ئاره زووی  ملكه چی 
فراوان  تێرۆر(  )بازنه ی  ویستیان  هه ركات  و  بێت 
بكه ن و هه ر كاتیش ویستیان به رته سكی بكه نه وه  
ده یخه نه   بیانه وێت  هه ركه س  هه نگاوه شیان  به م   !!
به سه ردا  تێرۆریستی  تاوانی  و  تێرۆر  بازنه ی 
ده بڕێت ئه گه رچی له ڕاستیدا تێرۆریستیش نه بێت!!  
هه ركه س بیانه وێت – سیاسیيه  ده ستڕۆشتووه كان 
با  ده ریده هێنن  تيرۆریستی  و  تيرۆر  بازنه ی  له   ـ 
ده ستی  و  بێت  تاوانبار  و  تيرۆریست  له ڕاستیدا 
سوور بێت به  خوێنی بێتاوانان له  ژن و له  منااڵن!!
 گومانیش له وه دا نیه  كه  تيرۆر و گه شه سه ندنی 
)له ژێر  تێرۆریستیيه كان  وكاره   توندڕه ويی  هزری 
فاكته ر  كۆمه ڵێك  ده ره نجامی  بن(  هه رناوێكدا 
سیاسی،  پاڵنه ری  چه ندین  ده رهاویشته ی  و 
په روه رده یی، ده روونی، كلتووری،  كۆمه اڵیه تيی  و 
ئابوورین. به اڵم ئه وه ی جێی ئاماژه  پێدانه  ئه وه یه  
هه بوو،  تيرۆر  فاكته ری  كوێ  هه ر  له   نیه   :)مه رج 
بوونی  جۆره كانیه وه    هه موو  به    – تيرۆریش 
هه م  ئیسالمخوازان  ده بینین  نموونه :  بۆ  هه بێت( 
تاوانباریش ده كرێن به   لێده كرێت و هه م  زوڵمیان 

نه   و   نه  )مه زڵومیه ت  به اڵم  تێرۆر،  ئه نجامدانی 
ناوزڕاندنیش( به ڕێژه یه كی كه م نه بێت، نه بوونه ته  
له الیه ن  تيرۆریستی  كاری  ئه نجامدانی  پاڵنه ری 

زۆرینه ی ئیسالمخوازانه وه .

پاڵنەرەكانیهزریتوندڕهوی:
توندڕه وی،  هزری  كە  نیە  لەوەدا  گومان     
پاڵنەری  كۆمەڵێك  دەرەنجامی  و  دەرهاویشتە 
كۆمەاڵیەتی،  دەروونی،  پەروەردەیی،  هزری، 
هەریەك  و،   ئابوورییە  و  سیاسيی  كلتووری، 
نەرێنی دەبینن  یان زۆر، ڕۆڵی  پاڵنەرانە كەم  لەو 
كه   توندڕه وی،  هزری  دیاردەی  سەرهەڵدانی  لە 
بەبڕوای ئێمە هەریەك لە دیاردەكانی )پەڕگیريی( 
و  )تيرۆر(  و  )توندوتیژيی(  و  )توندڕەويی(  و 
هزری  سەر  دەگەڕێنەوە  بنەڕەتدا  لە  )شلڕەوی(، 
توندڕه ويى و لەوەوە سەرچاوە دەگرن، بەتایبەت 
لێكدانەوەی هەڵە و ڕاڤەكردنی نادروستی دەقەكان 
پێوەرە  لە  كارپێكردنیان دوور  و  دابەزاندنیان  و  

شەرعيیەكان. 

ئەمانەیخوارەوەشگرنگترین
پاڵنەرەكانیهزریتوندڕهوین:

1( كەمی ڕۆشنبیری ئایینی لە پرۆگرامەكانی خوێندن:
پڕۆگرامەكانی  لە  دەكرێت  تێبینی  ئەوەی    
و  بنەڕەتيی  و  سەرەتایی  خوێندنی  قۆناغەكانی 
مسوڵماننشین،  واڵتانی  لە  زانكۆكانیش  تەنانەت 
و  پەروەردە  توانای  پڕۆگرامانە  ئەم  كە  ئەوەیە 
پێگەیاندنی كەسێكیان نیە كە هەڵگری ڕۆشنبیرییەكی 
ئیسالمی بێت وەك ئەوەی كە پێویستە. بەتایبەت 
ڕێنماییكردنی  و  هزريی  الیەنی  توندوتۆڵكردنی 
خوێندكاران بۆ پێداویستییە ده روونيی و كلتووريی 
هۆشیاركردنەوەیان  و  ژیریيه كانیان  و  جڤاكيی  و 
پێدانی  و  ئایینەكەیان،  كاروباری  بە  سەبارەت 
لەم  مەترسییانەی  بەو  سەبارەت  بەرچاوڕوونی 

سەردەمەدا هەڕەشەیان لێدەكات. 
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هەر لە چوارچێوەی ئەم )بۆشاییە ڕۆشنبیرییە(
و  نێوان شەرعناسان  لە  دروستبووە  دابڕانێك  دا 
كاریگەری  ڕاستەوخۆ  ئەمەش  كە  الوان،  چینی 
و  الوان  چینی  مامەڵەی  و  ڕەفتار  لەسەر  دەبێت 
مینبەری(  )فرە  و  )فرە مەرجەعیەت(  سەرهەڵدانی 
و لە كۆتاییشدا هزری توندڕه وی. به  چاوگێڕان به  
پڕۆگرامه كانی خوێندن )پڕۆژه  ی به  عه لمانیكردنی 
پڕۆسه ی خوێندن( هه ست پێده كه ين، به تایبه ت له و 
بابه تانه ی په یوه ندییان به  مێژووی ئیسالمه وه  هه یه  
و باس له  فراوانبوونی )بانگه وازی ئیسالمی( نه ك 

)داگیركاریی ئیسالمی(ده كات!!
2(ملمالنێی ڕەوتە هزريیەكان و پەراوێزخستن 

و نەبوونی بەشداری سیاسی: 
بەدەست  سەردەمەدا  لەم  ئیسالمی  جیهانی    
دابەشبوونێكی هزریی توندەوە دەناڵێنێت، بەتایبەت 
لە نێوان دوو ڕەوتی سەرەكی: ڕەوتێكی توندڕەوی 
جوانيیەكانی  هەموو  كە  وسیكۆالر   دونیاگەريی 
ژیان  بنیادنانی  داوای  و  ڕەتدەكاتەوە  ئیسالم 
و  سیكۆالریزم  پرنسیپەكانی  لەسەر  دەكات 
لە  دابڕاو  و  ئیسالميی  هەژموونێكی  لەهەر  دوور 
كۆمەڵگە  دابونەریتی  و   كۆمەاڵیەتیيەكان  بەها 
مسوڵماننشینەكان و شوێنكەوتنی بێ قەیدو شەرتی 
كردنەوەی  السایی  و  ڕۆژئاواییەكان  كۆمەڵگە 
ڕۆژئاوا تا بەدەستهێنانی پێشكەوتن و مەدەنیەت. 
توندڕەوی  ڕەوتێكی  كە  دووەمیش  ئەگەرچی 
ڕەهایی و گشتگیرانە ڕۆژئاوای  بە  و   ئیسالمیيە 
پێ قەبوڵ نیە و تەنانەت دەستكەوتە تەكنۆلۆژيی 
بەوپێیەی  ڕەتدەكاتەوە  زانستییەكانیش  داهێنانە  و 
)سەرچـاوەیان ڕۆژئاوایە(!. لە بیریشمان نەچێت هەم 
ڕەوتە سیكۆالرەكان و هەم ڕەوتە ئیسالميیەكان، 
لەناویاندا بیری میانەڕەويی و خوێندنەوەی ئەوی 

تر بەدی دەكرێت و خاڵی هاوبەشیان هەیە.   
 : ئاییندا  لە  )الغلو(  زیادەڕۆیی  و  ڕۆچوون   )3
دەرچوون  سنوور  لە  زیادەڕەوی  بە  مەبەستمان 
یان  بێت  ئایدۆلۆژیا  و  هزر  لە  چ  ڕۆچوونە،  و 

گەڕانەوەشمان  بە  بێت.  مرۆڤەكان  پیرۆزی  لە 
الدانی  سەرەتای  دەبینین  پیرۆز  قورئانی  بۆ 
)ڕۆچوون  جولەكە  و  گاور   – كتێبەكان  خاوەن 
پێغەمبەرەكانیان  لە  بووە  الغلو(   – زیادەڕۆیی  و 
)سێخوایی/  بڕیاری  كاتێك  گاورەكان  بەتایبەت 
التثلیث(یاندا و عیسا پێغەمبەریان – سەالمی خوای 
لە سەر بێت- بە خودا و كوڕی خودا ناساند. وەك 
ِف  َتْغُلوا  َل  اْلِكَتاِب  َأْهَل  َيا  دەفەرموێت:  گەورە  خوای 
اْبُن  ِعيَسى  اْلَِسيُح  ا  َ ِإنَّ قَّ  احْلَ ِإلَّ   ِ اللَّ َعَلى  َتُقوُلوا  َوَل  ِديِنُكْم 
َأْلَقاَها ِإَل َمْرَيَم َوُروٌح ِمْنُه  َفآِمُنوا  ِ َوَكِلَمُتُه  َمْرَيَم َرُسوُل اللَّ
ِإَلٌه   ُ ا اللَّ َ َلُكْم  ِإنَّ ا  اْنَتُهوا َخْيً َثاَلَثٌة  َتُقوُلوا  َوَل  َوُرُسِلِه    ِ ِباللَّ
َماَواِت َوَما ِف اْلَْرِض  َواِحٌد ُسْبَحاَنُه َأْن َيُكوَن َلُه َوَلٌد َلُه َما ِف السَّ

ِ َوِكياًل النساء: 171. َوَكَفى ِباللَّ
هەمان  خەڵكانێك  ئیسالمیشدا  مێژووی  لە 
پێشەوایانیان  بۆ  كردنیان  )تقدیس(  بۆچوونی 
ته نها  كه   سیفه تانه ی  له و  هه ندێ  و  بڕیارداوە 
شایسته ی خوای گه وره ن به سه ر ئه م پێشه ویایانه دا 
الدانه ،  و  توندڕه ويی  جۆره   له م  ڕێگری  بۆ  داوه . 
و  ده كات  باوه ڕداران  ڕێنمایی  خودا  پێغه مبه ری 
َمْرَيَم  اْبَن  َصاَرى  النَّ َأْطَرِت  َكَما  ُتْطُروِني  )َل  ده فه رموێت: 
نموونەی  ئەمە  َوَرُسوُله(،  الِل  َعْبُد  َفُقوُلوا  َعْبُدُه  َأَنا  ا  َ َفِإنَّ
ڕۆچوونیش  نموونەی  مرۆڤەكاندا.  لە  ڕۆچوون 
هەر  كە  نموونەی)خەواریجەكانە(،  ئایدۆلۆژیادا  لە 
ئیسالمیيەكان  گرووپە  سەرهەڵدانی  سەرەتای  لە 
بەهۆی  كۆچی  یەكەمی  سەدەی  سەرەتاكانی  لە 
خۆیان  نەیارەكانی  تەكفیری  هزريیەوە  الدانی 
كرد، بەتایبەت پێشەوا  عەلی كوڕی ئەبو تالیب و 
دایكی مسوڵمانان عائیشە و موعاویە – خوا لێیان 
هەردوو  بەشداربوانی  سەرجەم  و   – بێت  ڕازی 
جەنگی )جەمەل( و جەنگی )صفین(. ئەمەش لە ڕێی 
آیات   – )هەڕەشە  ئایەتەكانی  بۆ  هەڵە  تێگەشتنی 
الوعید( تایبەت بەبێ باوەڕان، و دابەزاندنی حوكمی 

ئەو ئایەتانە بەسەر نەیارە موسڵمانەكانیاندا)1(.
بیستراو،  )بینراو،  میدیا  ڕۆڵی  ڕاگەیاندن:   )4
دیاردەی  برەوپێدانی  و  گەشەپێدان  لە  خوێنراو( 
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پێناكرێت،  گاڵتەی  و  نیە  كەم  توندڕه وی  هزری 
جاڵجاڵۆكەیی  تۆڕی  كە  لەم سەردەمەدا  بەتایبەت 
كەناڵە   ،) كۆمەاڵیەتيیەكان  تۆڕە  )بەتایبەت  
ئاسمانیيەكان، مۆبایل و دەزگاكانی تری ڕاگەیاندن، 
لەبری هۆشیاری ئایینی و كۆمەاڵیەتی و كاركردن 
بەپێچەوانەوە  چاكەكاری،  و  چاكسازيی  بەدیوی 
كارێكی  بووەتە  میدیایی  دەزگای  هەندێك  كاری 
تێكدەرانە، ئەمەش یان لە ڕێی گاڵتەكردن بە عەقڵی 
جەماوەر و دروشمە ئایینيى و ئەخالقيیەكان، یان لە 
ڕێی چاندنی تۆوی فیتنە و وروژاندنی بابەتگەلێكی 

ترسناك و گەورەكردنیان. 
چەكێكی  ڕاگەیاندن  كە  نیە  لەوه دا  گومانیش 
ژیريی  ڕێی  لە  بەكارهێنانی  ئەگەر  و  سەرە  دوو 
و وردبینی و پێوەرە ئەخالقيیەكانەوە نەبێت، ئەوا 
دەبێته  سەرچاوەیەكی ئاژاوە و تێكدانی ئاسایش و 

هاندانی بیری الدەرانە)2(.
5( بێئاگایی و نەزانینی مەبەست و ئامانجەكانی 
دەقەكان  وەرگرتنی  ڕووكەش  بە  شەریعەت: 
و  پەند  و  دەق  گیانی  بۆ  شۆڕنەبوونەوە  و 
ئەو  نەزانینی  و  تێنەگەشتن  و،  ئامۆژگاريیەكانی 
لەپێناویدا  شەریعەت  مەبەستانەی  و  بەژەوەنديی 
هاتووە. بێگومان ئەمە هۆكارێكی كاریگەرە بۆ الدان 
و  پاڵنەرێكە بۆ لەدەستدانی ئاسایشی هزری. ئەم 
تێگەشتنەش لە ئامانجەكانی شەریعەت پسپۆڕيی و 
شارەزایی دەوێت و ناكرێت بۆ مەسەلەیەك تەنها 
لە  )جوزئی(  بەشێوەیەكی  و  پێوەر  بكرێتە  دەقێك 

ڕەهەند و مانای دەقەكان بڕوانین)3(.
  ئه گه ر به وردی به دوای ئامانجه  بنه ڕه تییه كانی 
و  فه رموووده   و  قورئان  له   بگه ڕێین  شه ریعه تدا 
به رژه وه ندی  ده بینین  ئه وا  ئسالم،  زاناینی  دیدی 
له   سه ره كيیه   پێوه رێكی  )مرۆیبوون(  و  مرۆڤ 
دیاریكردنی ئامانجه كان. خوای گه وره  ده فه رموێت: 
َوَيْنَهى َعِن  اْلُقْرَبى  َوِإيَتاِء ِذي  َواإْلِْحَساِن  ِباْلَعْدِل  َيْأُمُر   َ ِإنَّ اللَّ
ُروَن النحل: 90.  اْلَفْحَشاِء َواْلُْنَكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَّ
هه روه ها خوای گه وره  په یامی مرۆیبوونی هۆكاری 

گه وره   خوای  وه ك  ئیسالم  پێغه مبه ری  ناردنی 
ًة ِلْلَعاَلِنَي  األنبياء: 107 ده فه رموێت: َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّ َرْحَ

بێ  كەسایەتی:  الوازی  و  دەروونبەزیوی   )6
هۆكارێكی  بە  دادەنرێ  فاكتەرەش  ئەم  گومان 
سەرەكی هزری توندڕه وی؛ بە تایبەت كاتێ كەسی 
الدەر هەست بە بێهیوایی و نائومێدی و ڕەشبینی 
یاخی دەبێت  لە داب ونەریتی كۆمەڵگە  دەكات و، 
و  پەراوێزحستن  ئەو  بۆ  پەرچەكردارێك  وەك 
الیەن  لە  دەبێتەوە  ڕووبەڕووی  پشتگوێخستنەی 
خۆسەپێنەرەكان...  ڕژێمە  و  سیاسی  دەسەاڵتی 
و  دەروونی  بۆشایی  پڕكردنەوەی  بۆ  ئەمەش 
بە  بێزارییەی  و  توڕەیی  ئەو  خاڵیكردنەوەی 
دەستیەوە دەناڵێنێ. لێرەوە پەنا بۆ بیری توندڕەوی 

و گیانی تۆڵەسەندنەوە دەبات)4(.
سەر  بە  نازانستی  گوتاری  زاڵبوونی   )7
گوتاری عەقاڵنیدا: گومان لەوەدا نیە بزاڤ و ڕەوتە 
ئیسالمیيە جیاجیاكانی گۆڕەپانی ئیسالمی ڕۆڵێكی 
ئەرێنی و دروست دەبینن لە سەقامگیريی و ئاراميی 
و ئاسایشی كۆمەڵگە، هه روه ها  هەوێنی ئاسایشی 
هزريی و ئاشتی كۆمەاڵیەتین. لە هەمانكاتدا ئەوەی 
تا زۆرـ  ـ كەم  لەم ڕەوتانە  تێبینی كراوە هەندێك 
الیەنگرانی  و  ئەندام  شێوەكان،  لە  بەشێوەیه ك 
سۆزئامێز  و  عاتیفيی  گوتارێكی  لەسەر  خۆیان 
عاتیفی  هەژموونی  هێندەی  و  دەكەن  پەروەردە 
عەقاڵنيی  گوتاری  هێندە  زاڵە،  گوتاریاندا  بەسەر 
و مەعریفی زاڵ نیيە. زاڵبوونی ئەم جۆرە گوتارە 
و  توندڕه ويی  هزری  بۆ  ڕێخۆشكەرە  عاتیفییەش 
بۆچوونە  هەڵگرانی  و   نەیـاران  لەگەڵ  پێكــدادان 

دژەكان)5(. 
ڕەخنەگرانە  بیركردنەوەی  نەبوونی   )9
هەرە  سیما  لە  یەكێك  بونیادنەر:  گفتوگۆی  و 
هزری  و  پەروەردەیی  سستەمی  جوانەكانی 
نەسڕینەوەی  و  بەرامبەر  خوێندنەوەی  ئیسالمی 
زانیاری  و  مەعریفە  نەبوونی  بەاڵم  ترە(.  )ئەوی 
دروست سەبارەت بە بیركردنەوەی ڕەخنەگرانە و 
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گفتوگۆی بونیادنەر و خوێندنەوەی ئەویتر، ئەمانە 
بیری  و   دەكەن  ئاسان  توندڕه وی  هزری  كاری 
توندڕەوی بەهێز دەكەن،  زۆرجاریش ڕێخۆشكەر 
و  هزريی  ئاسایشی  دەستدانی  لە  بۆ  دەبن 
سەرهەڵدانی بیری تەكفیريی و، خوێن حەاڵڵكردنی 
نەیارەكان بە پاساوی هەڵگەڕانەوە و دەرچوون لە 

ئایین. 
دەربارەی  پێویست  هۆشیاری  نەبوونی   )10
هەموو  ئەگەر  توندڕه وی:  هزری  مەترسیيەكانی 
خۆی  ده رهاویشته ی  و  ئاسەوار  الدانێك 
ئاسەوارەكانی  توندڕه وی  هزری  ئەوا  هەبێت، 
ترسناكترن؛  دەرهاویشتەكانی  و  مەترسیدارترن 
ڕەفتاريیەكان  و  ئاكاريی  پێوەرە  هەموو  چونكە 

و سەرجەم سستەمە ئابووريی و كۆمەاڵیەتيی و  
بەدەیان  و،  پرسیارەوە  ژێر  دەخاتە  سیاسيیەكان 
پاساوی نادروست ڕاستیيەكان ئاوەژوو دەكات و 
پێوەرەكانیش ژێرپێ دەخات و دوا جاریش خوێنی 
ئەندازەی  بە  هه روەك  دەكات.  حەاڵڵ  بەرامبەر 
هۆشیاری تاك و كۆمەڵ بەرامبەر مەترسیيەكانی 
گەمارۆ  مەترسیانە  ئەو  دەتوانرێت  هزری،  الدانی 
بدرێن و پیالنەكانیش پوچەڵ بكرێنەوە. لەمبارەیەوە 
پێغەمبەری ئیسالم هۆشیاری دەدات و مسوڵمانان 
لە مەترسیيەكانی ئەم جۆرە الدانە ئاگاداردەكاتەوە 
دەفەرموێت:  و  دەكاتەوە  دووپاتی  جار  سێ  و 
ُعوَن()6(.  بۆ  ُعوَن، َهَلَك اْلَُتَنطِّ ُعوَن، َهَلَك اْلَُتَنطِّ )َهَلَك اْلَُتَنطِّ

زانيارى زياتر له 

سهرچاوهوپهراوێزهكان
الكریم بن أبی  1.  بۆ زانيارى زياتر بڕوانه : محمد بن عبد 
بكر أحمد الشهرستانی ،الملل والنحل، مۆسسە الحلبی –بیروت ، 
بال:114/1. علی بن إسماعیل أبو الحسن بن إسحاق ااڵشعری)ت: 
نعیم  تحقیق:  المصلین،   واختالف  اإلسالمیین  مقاالت  324هـ(، 

زرزور،  المكتبة العصریة، ط1، 1426هـ - 2005م: 109/1.
 . المنهج  ـ  اإلسالمی  اإلعالم   ، الشنقیطی  ساداتی  محمد   .2

الریاض: دار عالم الكتب – 1998 : 160-159.
3 ناصر العقل، مناهج أهل ااڵهوا ء واالفتراق والبدع أصولهم 

وسماتهم ، دار الوطن، ط2 /1417هـ : 22. 
4. بڕوانه : سلطان بن مسفر الصاعدی، دور الحوار فی تعزیز 
االمن الفكری – المدینة المنورة ، 1433هـ : 23. أحمد عزت راجح، 

أصول علم النفس. اإلسكندریە: دار المعارف،بال:475 . 
5. عبد الرحمن بن معلال اللویحق، مشكلة الغلو فی الدین  فی 

العصر الحاضر ، ط1، 1419هـ- 1998م : 79. 
6. مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ، الجامع 
 : بال   – بيروت  الجيل-   دار   ، المسمى صحيح مسلم  الصحيح 
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هۆشمه ند عه تا

په یوه ندییه  
له   ماسته ر  ـ  هه ڵه بجه .   ،1985 له دایكبووی 

  .2013 لندن،  برونێڵ-  زانكۆی  له   ده وڵه تيیه كان 
نێو

تا له  زانكۆی هه ڵه بجه .
مامۆس

تیرۆری ده وڵه ت

 چییه

 ؟
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ناسیۆنالیزم  سه ده ی  هه ژده   سه ده ی  ئه گه ر 
بوبێت بۆ ڕۆژئاوا و سه ده ی نۆزده  سه ده ی شۆڕشی 
پیشه سازيی و ڕۆشنگه ری بێت و سه ده ی بیسته م 
سه رده می جه نگه  گه وره  گه رم و سارده كان بۆبێت، 
ئه وا زۆرێك له  بیرمه ندانی سیاسه ت و كۆمه ڵناسی 
يه كه م  بیست و  پێشبینیان ده كرد سه ده ی  سیاسی 
سه ده ی ئاشتی و هه ژموونی به هاكانی ڕۆژئاوابێت له  
په نای ته وژمی گلۆبالیزه یشنه وه . تیۆره كانی كۆتایی 
لیبرال دیمۆكراسی  مێژوو و سه رده می بااڵده ستی 
فرانسیس فۆكۆیاما و تیۆره كانی سامویل هنتنگتون 
شارستانیه ته كان  به یه كداكێشانی  ده رباره ی 
ده رباره ی ڕۆژئاوا و نه یاره كانی له  كۆتایی سه ده ی 
بیسته م ڕه نگڕێژی سه ده یه كی سه قامگیر و جیهانێكی 
پڕ له  ئاشتی ده كرد بۆ سه ده ی داهاتوو، كه  تیایدا 
ڕۆژئاوا و ویالیه ته  یه كگرتوه كانی ئه مریكا وه ك هێز 
و وه ك كو لتوور و وه ك ئابووری بااڵده ستی جیهان 

ده بێت به بێ ڕكابه ر. 
جیهان  نوێدا  سه ده ی  سه ره تای  له   به اڵم 
ڕووبه ڕووى ڕوداوێكی پێشبینی نه كراو بووه وه  و 
دروستبوو،  بۆ  نه ناسراوی  دوژمنێكی  ئه مریكاش 
جیهادی  ئیسالمی سه له فی  بزوتنه وه یه كی  ئه ویش 
په الماردانی  ڕێگه ی  له   خۆی  په یامه كه ی  كه   بوو 
تاوه ره  بازرگانیيه كانی نیۆرك و پنتاگۆنه وه  گه یانده  
ئه مریكا، لێره شه وه  جیهان چووه  قۆناغێكی تازه وه  
ئه ویش قۆناغی جه نگی دژی تیرۆره . جۆرج ده بلیو 
ڕایگه یاند   )2009-2001( ئه مریكا  سه رۆكی  بوش 
دژمانه   له   كه واته   نه بێت  له گه ڵمان  هه ركه س  كه  
ناوی  ئیدی  ده یه دا  دوو  له  ماوه ی  جه نگه دا.  له م 
تیرۆر دابڕا به سه ر گرووپه  ئیسالميیه  جیهادیيه كان 
به ربه ستیان  جیهانه   ئه م  شوێنێكی  هه موو  له   و 
بلۆك  داراییه كانیان  سه رچاوه   دروستكراو  بۆ 
گرووپه   ته نها  ئایا  به اڵم  ته نگیانپێهه ڵچنرا.  كراو 
ناده وڵه تیيه كان تیرۆر ده كه ن؟ یاخود ده وڵه تانیش 
وتاره   ئه م  ده به ن؟  تیرۆریزم  كاری  بۆ  په نا 

هه وڵده دات چه مكی تیرۆری ده وڵه ت بناسێنێت.

و  ئه كادیميی  كۆده نگییه كی  تائێستا  هه رچه نده  
یاسای نێوده وڵه تان نیه  ده رباره ی پێناسه ی چه مكی 
تیرۆری ده وڵه ت، به اڵم هه ندێك له  توێژه ران پێیانوایه  
كه  هه ندێكجار ڕه فتاری هه ندێك له  ده وڵه تان ده كرێت 
بخرێته  چوارچێوه ی خانه ی تیرۆره وه )1(.  تیرۆری 
تیرۆریستی  كرداری  كۆمه ڵێك  له   بریتيیه   ده وڵه ت 
كۆمه ڵه   ڕێگه ی  له   ده دات  ئه نجامیان  ده وڵه ت  كه  
كردار و سیاسه تی  حكومه تیيه وه له كاتێكدا ناتوانێت 
به ئامانجی  به ده ستیانبهێنێت     ڕه وا  میكانيزمێكی  به  
بۆ  و  هاونیشتمانیاندا  له ناو  ترس  باڵوكردنه وه ی 
ملكه چپێكردنیان له  ناوخۆ بێت یان له  ده ره وه )2(. ئه م 
له  ناوخۆدا بۆ ترساندنی  له  تیرۆر زۆرجار  جۆره  
به   ناچاركردنیه تی  بۆ  و  سیاسيیه   ئۆپۆزسینی 
له   یه كێكه   ئه مه   كه   حكومه ت  كردنی  گوێڕایه ڵی 
ترسناكترین جۆره كانی تیرۆری نێوده وڵه تی، چونكه  
ژێرپێخستنی  و  دوژمنایه تیكردن  بۆ  ئامرازێكه  
كاروباری  له   ده ستوه ردان  و  ده وڵه ت  سه روه ری 
ئه ویش  كۆنترۆڵكردن.  و  ده وڵه تان  ناوخۆی 
ڕێگه ی  له   ناوخۆیی  ئاستی  ئاست،  له سه ر چه ندین 
تیرۆرایزكردنی  بۆ  حكومه ته وه   داموده زگاكانی 
كۆمه ڵگا به گشتيی و هه اڵواردنی ئه وانه ی كه  له  دژی 
یان  ده سه اڵتدارن  چینی  ئایدۆلۆژیای  و  سیاسه ت 
ئینتیمای سیاسيیان جیاوازه . ئاستێكی تر له  ڕێگه ی 
ده سته بژێر  چینی  له   هه ندێك  جه سته ی  تیرۆری 
ترساندنی  بۆ  ده كرێن  ئامانج  به   دیاریكراوی  به   و 
سه رله به ری كۆمه ڵگا و باڵوكردنه وه ی كه شێكی پڕ 
میدیای  ڕێگه ی  له   تر  ئاستێكی  ڕاڕایی.  و  ترس  له  
میدیاوه   سۆشیال  زۆرجار  و  سێبه ر  و  فه رميی 
ده كرێت، كه  زۆرجار بۆ چه واشه كردن و فریودانی 
كۆمه اڵنی خه ڵك ده وڵه ت ئه نجامیان ده د ات. نمونه ی 
ئه م جۆره  له  تیرۆر له  ده وڵه تانی عه ره بیدا به رباڵوه  
و  عه ره بی)2011(  به هاری  له  دوای  به تایبه تی 
ده ستێكی  ميسر  و  سوریا  ڕژێمی  دیاریكراوی  به  

بااڵیان هه یه  له و جۆری كارانه دا)3(.
دیارده ی تیرۆر و توندوتیژی هه ر له  سه ره تای 



73 

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا

ژماره )20(
کانوونی یەکەم 

2018

مێژووه وه  به شێك بووه  له  ژیانی سیاسيی و ڕه فتاری 
به ر  بردووه ته   په نای  هه میشه   مرۆڤ  كۆمه اڵیه تی، 
به كارهێنانی هێز هه ندێكجار به  پاساوی به رگریكردن 
بۆ  جاریش  هه ندێك  خود)Self Defense(و  له  
مانه وه ی.  شه ڕی  و  به رژه وه نديیه كانی  پاراستنی 
تیرۆر  زاره وه ی  ده بینین  ئه وه ش  سه رباری  به اڵم 
و توندوتیژی سیاسی نوێیه  له  فه رهه نگی سیاسيی 
بڕوای هه ندێك  به   نێوده وڵه تیيه كاندا،  په یوه نديیه   و 
ده گه ڕێته وه   ئه وه   بۆ  هۆكاره كه ی  توێژه ران  له  
پێشكه وتنی  سایه ی  له   گوایه   كه   واپیشانبدرێت 
په یوه ندیيه كان و ته كنه لۆجیا و زانسته وه  جیهان له  
سایه ی ئاشتیدا ئه ژيی و چیتر ملمالنێ سیاسیيه كان 
له  شێوازی ته قلیدی نێوان دوو ده وڵه ت یان زیاتر 
هه ڕه شه ی  بۆ  بچوكبووه ته وه   ئێستا  به ڵكو  نه ماوه ، 
هه ندێك گرووپی بچووك له سه ر ئاشتی جیهانی كه  

ئه وانیش زۆر جێگه ی مه ترسی نین.
ئه نجامی  ده وڵه تان  تیرۆر  كرده ی  زۆرترین 
ناده وڵه تیيه كان،  ئه كته ره   به   به  به راورد  ده ده ن 
له   كه   ئه ڵمانی  گیستاپۆی  ڕێكخراوی  نمونه   بۆ 
زۆرترین   )1945-1933( نازیيه كاندا  سه رده می 
و  ئه ڵمانیا  نه یاره كانی  به   به رانبه ر  تیرۆری 
ئایدۆلۆژیای نازیزم ئه نجامداوه . یان ده زگای كه ی 
یه كێك  ئه ویش  كه   سۆڤیه تی  ی   )KGB( بی  جی 
و  داپڵۆسین  ده زگاكانی  ترسناكترین  له   بووه  
تیرۆرایزكردنی كه سایه تيیه  سیاسیيه كان له  ناوخۆ 
تازه ترین نمونه   و ده ره وه ی واڵت. ده كرێت وه ك 
ئاماژه  به  كوشتنی خاشقچی  بۆ تیرۆری ده وڵه ت 
ئیستانبوڵ  له   كونسوڵگه ری سعودیه   له ناو  بكه ین 
ترسناكترین  و  هه ره  تازه ترین  له   یه كێك  وه ك 

جۆری تیرۆری ده وڵه ت.
ملمالنێدا  هه مان  له   ئه مڕۆش  جیهان  له ڕاستیدا 
و  هێز  به كارهێنانی  میكانیزمه كانی  ته نها  و  ده ژی 
یه كگرتوه كانی  واڵته   گۆڕاوه .  ڕووبه ڕوو  جه نگی 
ئه مریكا سه رچاوه ی سه ره كی تیرۆر و تۆقاندن بوو 
له  ئه مریكای التین له  ماوه ی جه نكی سارددا. هه ڵمه تی 
دژه  كۆمؤنیستی ئه مریكیيه كان و پشتگیریكردن له  
هه ندێك گرووپی به كرێگیراوی ناوخۆیی له  گواتیماال 
توندوتیژيی  سه رهه ڵدانی  هۆی  بووه   نیكاراگوا  و 
له   كیشوه ره   له و  زه بروزه نگ  باڵوبونه وه ی  و 
شه سته كان و حه فتاكانی سه ده ی بیسته مدا. به بڕوای 
مێژوونووسان ژماره ی قوربانیانی ئه مریكای التین 
له  جه نگی سارددا به ده ستی ئه مریكا زۆر زیاتره له  
قوربانیانی یه كێتی سۆڤیه تی پێشوو له گه ڵ هه مان 

واڵتدا)2(. 
 یه كێك له  مه ترسيیه كانی تیرۆری ده وڵه ت به  
به راورد به  تیرۆری گرووپه  ناده وڵه تیيه كان ئه وه یه  
سه رچاوه ی  و  ئابووريی  توانای  ده وڵه تان  كه  
و  به هێزه   زۆر  كۆمه ڵكوژیان  چه كی  و  دارایی 
له   باڵوكردنه وه ی  و  كڕین  بۆ  كراوه یه   ده ستیان 
جیهاندا له ژێر ناوی به رگریكردن له  خود ده توانن 

زۆر كرداری مه ترسیدار ئه نجامبده ن.
ئه م دیارده یه  به شێوازێكی دیاریكراو و به رباڵو 
ڕاپه ڕینه كانی  و  شۆڕش  سه رهه ڵدانی  دوای  له  
به هاری عه ره بیه وه  سه ریهه ڵدا، كه  تیایدا ده وڵه تان 
په نایان برده به ر به كارهێنانی هێز له و واڵتانه  و به  
شێوازێكی تازه  كه  ناسراوه  به  جه نگی نوێنه رایه تی 
و  فه ندكردن  شێوازی  به   یان   )Proxy War(

سپۆنسه ر كردنی تیرۆر.

زۆرترین كرده ی تیرۆر ده وڵه تان ئه نجامی ده ده ن به 
 به راورد به  ئه كته ره  ناده وڵه تیيه كان

;
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)StateSponsorTerrorism(
له  ناوه ڕاستی سه ده ی بیسته م و به دیاریكراویش 
جیهانی   دووه می  جه نگی  هاتنی  كۆتایی  دوای 
تیرۆریستیيه كان  ڕێكخراوه   به كارهێنانی  دیارده ی 
وه ك به كرێگیراوێك له  ملمالنێ سه ربازيیه كاندا له  
نێوان ده وڵه تاندا زیادیكرد. ئه ویش به هۆی ئه وه ی كه  
خه رجيی و تێچوونی جه نگه  كالسیكيیه كان له سه ر 
ده وڵه تان زۆرده كه وت، هه وره ها په یدابوونی چه كی 
ئه تۆم الی زلهێزه كان بووه  هۆی ئه وه ی كه  ترسی 
ده وڵه تانیدا  هانی  ئه مه ش  بكات  زیاد  زۆر  جه نگ 
پێكداداانه   و  ملماڵنێی  له   بگرنه به ر  تر  ڕێگای  كه  

سه ربازیيه كانیاندا. 
ده زگای  ئه فسه ری  ساكرۆڤسكی  ئه لیكسانده ر 
چه كی  كاریگه ری  ده رباره ی  سۆڤیه تی  هه واڵگری 
سه ربازی  كالسيكی  ملمالنێی  له سه ر  ئه تۆمی 
چه كی  كاتێك  ئه مڕۆدا،  جیهانی  له   « وتویه تی 
له  به رده م  به ربه ست  بووه ته   ئه تۆمی  و  ناوه كيی 
هێزی سه ربازیدا، پێویسته  تیرۆریزم ببێته  چه كی 
بلۆكی  هه ردوو  ده بینین  بۆیه   سه ره كیمان«. 
ڕووبه ڕووی  ڕاسته وخۆ  ڕۆژئاوا  و  ڕۆژهه اڵت 
كاره كه یان  تر  به شێوازی  به اڵم  نه بونه وه،   یه كدی 
ئه نجامدا. بۆ نمونه  ئه مریكیيه كان له  شه ڕی ڤیتنام 
)1955-1975( به  خراپی تێوه گالن ئه ویش به هۆی 
له   ڤیتنامی.  سوپای  بۆ  ڕووسه كان  هاوكاری 
ئه فغانستان  جه نگی  له   ڕووسه كانیش  هه مانكاتدا 
بوون  گیرۆده   خراپی  به   زۆر   )1979-1989(
ئه ویش به هۆی پشتگیری ئه مریكا له  بزووتنه وه ی 
جیهادی ئیسالميی و هاندانی عه ره ب و مسوڵمانان 
له  ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاست بۆ جیهاد له  دژی ڕووسه  
كۆمۆنیسته كان. ئه مه ی دواییان بووه  سه رچاوه ی 
سه ره كی تیرۆر كه  ئه مریكیيه كان به ده ستی خۆیان 
و  تاڵیبان  بزوتنه وه ی  دواییدا  له   و  دروستیانكرد 
ئاشكرا  به   كه   لێكه وته وه   ئه لقاعیده ی  ڕێكخراوی 
كرده   جیهاندا  له    ئه مریكایان  به رژه وه نديیه كانی 

ئاماج.
11ى  دوای  دیارده كه   شاره زایان  به ڕای 
پێیانوایه   هه ندێكیش  كردووه ،  زیادی  سێپته مبه ر 
ترس  كه   وایكردووه   جیهانی  جیهادیزمی  كه  
و  دروستبێت  ده وڵه تان  زۆری  به شێكی  له الى  
سپۆنسه ركردنی تیرۆر كه م بكه نه وه . به اڵم هه ندێكی 
تر پێيانوايه  له  دوای ڕوداوه كانی جیهانی عه ره بى 
سه رچاوه ی  و  ناده وڵه تیيه كان  ڕێكخراوه   گرنگی 

تیرۆر زیادی كردووه . 
ڕێكخراوه كانی  ئه مریكا  یه كگرتووه كانی  واڵته  
حیزبواڵی  فه له ستینی،  جیهادی  و  وه ك )حه ماس 
به   توركیا(  پارتی كرێكارانی كوردستانی  لوبنانی، 
تیرۆریشی  سه رچاوه كانی  ناساندوه .  تیرۆریست 
له  ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاست دیاریكردووه  كه  بریتین 
پێشووی  سه رۆكی  سودان(.  سوریا،  )ئێران،  له  
به   ناساندبوو  ئێرانی  ده بلیو بوش  ئه مریكا جورج 
)سه رچاوه ی سه ره كی تیرۆر له  جیهاندا(، به  گوته ی 
ئه مریكیيه كان سوپای پاسداران و فه یله قی قودس 
ڕۆژهه اڵتی  له   تیرۆریزمن  گه وره ی  سپۆنسه ری 

ناوه ڕاستدا. 
زۆرجار تێرمی ده وڵه ت سپۆنسه ری تیرۆرزم 
به كاردێت وه ك ئاماژه یه ك به و ده وڵه تانه ی كه  به  
ناڕاسته وخۆیی هاوكاريی و هه ماهه نگی ڕێكخستنی 
ئه نجامده رانی توندوتیژی له  واڵتێكی تردا ده كه ن. 
شه ڕی  له   جۆرێكه   ئه مه   كرداریدا  بواری  له  
ڕانه گه ینراو له  نێوان ده وڵه تاندا. له  سه رده می تازه دا 
زۆر ده وڵه ت تێوه گالون له و جۆره  كار و كرده وه  
ئیدانه ی  به توندی  ئه وان  له كاتێكدا  تیرۆریستیيانه،  
ئه و كاره  ده كه ن كه  ده وڵه تێكی تر به كاری بهێنێت. 
بۆ نمونه  واڵته  یه كگرتووه كانی ئه مریكا به  ئاشكرا 
و  چه ك  به   ده كات  سوریا  كورده كانی  هاوكاری 
و  ئازادیخواز  به   و  نێوده وڵه تی  پشتگیری  و   پاره  
شۆڕشگێڕیان ناوده بات. له كاتێكدا هه مان گرووپ و 
ده سته  له  توركیا بۆ هه مان مه به ست خه بات ده كه ن 
به  تیرۆریست و هه ڕه شه  بۆ سه قامگیريی و ئاشتی 
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ده یانناسێنێت. نمونه یه كی تر ڕژێمی به عسی به شار 
به ڕشتنی  سوره   ده ستی  كه   سوریا  له   ئه سه ده  
و  خۆيی  واڵته كه ی  هاواڵتی  هه زار  ده يان  خوێنی 
له   لوبنان و عێراق. ئه و  له   به تایبه ت  دراوسێكانی 
ئێستادا پشتگیری حیزبواڵی لوبنان و بزوتنه وه ی 
تیرۆر  له  دژی  له  سوریا بۆ شه ڕ  نوجه با ده كات 
و  سوریا  سوپای  له كاتێكدا  خۆیان(.  )به گوته ی 
میلیشیاكانی لوبنان و عێراق و ئێران و ئه فغانستان 
كاولكاری  و  توندوتیژيی  جۆری  نامرۆڤانه ترین 
كه نداو  ده وڵه تانی  ئاشكرا  به   كه چی  پیاده  ده كه ن 
ده كه ن  سه ركۆنه   ئیمارات  و  سعودیه   تایبه ت  به  
به وه ی كه  پشتیوانی تیرۆرن له  سوریا و ئه وانن له  
پشت فراوانبوون و به هێزبوونی تیرۆر له  سوریا. 
ده كرێ بڵێين ئه وه ی الی هه ندێك ئازادیخوازه  الی 
هه ندێكی تر تیرۆریسته  به پێچه وانه شه وه  دروسته . 
دنيا  ده وڵه تانی  له   زۆر  به شێكى  دواجار 
و  تیرۆیزم  به كاری  ده ستیانچووه   به جۆرێك 
كه ناڵی  و  قه ته ر  به نمونه   تیرۆردا،  پشتگیریكردنی 

پشتگیریكردنی  به   ده كرێن  تۆمه تبار  ئه لجه زیره  
بزوتنه وه ی حه ماسی فه ڵه ستینی و به ره ی نوسره  
و ئه حرارئه لشام، له كاتێكدا ئه مریكا و ئه وروپا به  
ئاشكرا پشتگیری كاره  تیرۆریستیيه كانی ئیسرائیل 
ده كه ن دژی كه رتی غه ززه . توركه كانيش هاوكاری 
ڕژێمی  دژی  ده كه ن  سوریا  ئیسالميیه كانی  هێزه  
ئه سه د و دژی كورده كانی سوریا. هه رچى سعودیيه 
و ئیماراته  له كاتێكدا  كه  خۆیان سپۆنسه ری به شێكی 
زۆر له  تایپێكی سه له فیزمی جیهانین كه چی قه ته ر 
و ئێران به  سه رچاوه ی هه ڕه شه  و تیرۆر داده نێن. 
به هه مانشێوه  پاكستان و هيندستان یه كتر تۆمه تبار 
ده كه ن به  پشتگیری تیرۆر له  كشمیر و سریالنكا. 
و  ڕوون  چه مكێكی  تیرۆر  چه مكی  به كورتی 
دیاریكراو نیيه  به  چوارچێوه یه كی یاسایی نێوده ڵه تی 
دیاریكراو، زیادله وه ش تیرۆر په یوه ست نيیه  ته نها 
به ڵكو  نه ته وه یه ك،  یان  ئاینێك  یان  شوناسێك  به  
ده وڵه تان و به رژه وه نديیان واده كات كه  تیرۆر له  

ڕووی زاراوه و زمانه وانيیه وه  پێناسه  بكه ن. 

پهراوێزهكان

)1( Nairn. Tom; James. Paul )2005(. Global Matrix: Nationalism. 
Globalism and State-Terrorism. London and New York: Pluto Press.
القاهره ، مصر،  مكتبه  مدبولی،  تحلیلیه ، ط1،  السیاسی: دراسه   االرهاب  عبدالناصر حریر،   )2(

1996 ص29.
هاشم صالح، ڕاپه ڕینه كانی عه ره ب له به ر ڕۆشنایی فه لسه فه ی مێژوودا، و، هه ڵكه وت   )3(

عه بدوڵاڵ، ده زگای چاپ و په خشی سه رده م، سلێمانی 2013.
)4( Boaz Ganor )2015(. »State Involvement in Terrorism«. Global 

Alert: The Rationality of Modern Islamist Terrorism and the Challenge to 
the Liberal Democratic World. Columbia University Press. doi:10.7312/
gano17212.8 )inactive 2018-11-17(. JSTOR 10.7312/gano17212.8.

)5( Coatsworth. John Henry )2012(. »The Cold War in Central 
America. 1975–1991«. In Leffler. Melvyn P.; Westad. Odd Arne. The 
Cambridge History of the Cold War )Volume 3(. Cambridge University 
Press. p. 230. ISBN 978-1107602311



     76  
ژماره )20(
کانوونى یەکەم 
2018

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا

خۆسه پێنی و گه نده ڵی له  

هزری ئیسالمییدا

كۆسرەت ساڵح ئەحمەد

لە  ئیسالمییەكان  زانستە  لە  ماستەر   .1989 لەدایكبووى 
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ئه م ناونیشانه ی سه ره وه  بریتییه  له  ناونیشانی 
و  چاپ  عه ره بی  به  زمانی  كه   نایاب،  به رهه مێكی 
خامه ی  به رهه مه كانی  له   یه كێكه   باڵوكراوه ته وه ، 
سه رۆكی  سلێمان،  ئه بو  د.عه بدولحه مید  به بڕشتی 
ڤێرجینا(،   – ئیسالمی  فیكری  جیهانیی  په یمانگای 
قه باره كه ی هه شتا الپه ڕه یه  و به ناونیشانی: »إشكالیه  
االستبداد والفساد فی التاریخ اإلسالمی( دووجار له  
له   ناوه ڕۆكه كه ی  باڵوكراوه ته وه .  و  چاپ  ئه مریكا 
سێ ته وه ری سه ره كی پێكهاتووه : هزری ئیسالمی، 

زیندوكردنه وه  و نوێبونه وه ، چاكسازی سیاسی.
ئه م كتێبه  هه وڵێكه  بۆ پێشكه شكردنی ڕێچكه یه كی 
نوێ له  بیركردنه وه ی سیاسيی و ئایینی سه باره ت 
به  هه ردوو پرسی خۆسه پێنی و گه نده ڵی. هه روه ك 
دیدگایه كی  پێشكه شكردنی  بۆ  جدیشه   هه وڵێكی 
تێكسته   و  ده ق  به رجه سته كردنی  بۆ  ژیارستانی 
له پێناو  كرده وه ،  و  كار  زه مینه ی  له   پیرۆزه كان 
نموونه ی  چه ندین  ئامانجه ش  ئه و  به جێهێنانی 
هێڵه   كه   ده كات،  پێشكه ش  واقيعی  و  زیندوو 
سه ره كییه كانی جیاكاری له  نێوان حكومه تی دینی 

سیۆكراتی و حكومه تی دینی مه ده نی ده كێشێت. 
ئایین  به كارهێنانی  په رتووكه كه   هه روه ها، 
ده سه اڵت  به كارهێنانی  خراپ  و  قۆرخكردن  بۆ 
ڕه تده كاته وه  و به  قێزه ون وه سفی ده كات. هه روه ك 
په یكه ری په یوه ندییه كانی نێوان ده سه اڵت و كاری 
بانگه واز و ڕاگه یاندنی نه ته وه یی داده ڕێژێته وه  و، 
دووباره  پێداچونه وه  و هه ڵسه نگاندن بۆ كاری به  
كۆمه ڵ و پارته  ئیسالمییه كان له  بواری سیاسه تدا 
ده كات و به )قۆناغی ڕاگوزه ر له  ده وڵه تی سوڵتان 

بۆ ده وڵه تی مه ده نی( ناوزه دی ده كات.
وای  نووسه ر  شیكارییه كاندا  درێژه ی  له  
بڕیاڕ  خۆیانه   مافی  مسوڵمان  كۆمه ڵی  كه   ده بینێ 
له   بده ن،  گوزه رانیان  و  خۆیان  چاره نووسی  له  
چوارچێوه یه كی ئیجتیهادی نوێخوازی، كه  ڕه چاوی 

هه ردوو ڕه هه ندی كات و شوێن بكات. 
سه ره وه   ڕسته یه ی  چه ند  ئه م  سۆنگه ی  له  

ده كرێ بپرسین: ئه و ده وڵه ته  مه ده نییه  نموونه ییه  
ده كات؟  بۆ  بانگه وازی  نووسه ر  كه   چۆنه   و  چیه  
سه رجه م الپه ڕه كانی كتێبه كه  بۆ وه اڵمدانه وه ی ئه م 

پرسیاره  ته رخانكراون.
و  پێشبه ند  له   جگه   كتێبه كه ،  ناوه ڕۆكی 
پاشبه ند، به سه ر دوو به شی سه ره كی دابه شكراوه ، 
و  پێكهاته   ڕونكردنه وه ی  بۆ  یه كه میان  به شی 
)االستبداد  گه نده ڵی  و  خۆسه پێنی  ناوه ڕۆكی 
والفساد( تایبه تكراوه ، كه  له  میانه ی حه وت بڕگه دا 
بۆ  دووه م  به شی  هه روه ها  ڕوونكراونه ته وه . 
پارته   و  بزوتنه وه   له   )هه ڵوێستی ویستراو  پرسی 
ئه میشیان  تایبه تكراوه ،  هاوچه رخه كان(  ئیسالمییه  

له  حه وت بڕگه ی تردا تاوتوێ كراوه .
ڕاستییه   ئه و  بۆ  ئاماژه   یه كه مدا  به شی  له  
ده كات كه  قورئانی پیرۆز پڕه  له  چه مكی به پێز و 
ڕێنوێنی كار بۆ ئه نجامدانی چاكسازيی و بنیادنانی 
به   په یوه ست  چه مكی  دوو  گرنگترین  ژیارستانی. 
دووباره   پێویسته   كه   سه ره كی  دامه زراوه ی  دوو 
بكرێت  له سه ر  جددیان  كاری  و  كارابكرێنه وه  
والدعوه (،  )الشوری  بانگه واز  و  ڕاوێژ  له   بریتیین 
و  كاروباری سیاسيی  به   په یوه سته   یه كه میان  كه  
هه ردووكیان  ئایینداری.  و  په روه رده   دووه میان 

بناغه ی ژیارستانیی و بوژانه وه  پێكدێنن.
پرسی له یه ك جیاكردنه وه ی كاری بانگه واز و 
په روه رده  له  ده سه اڵتی سیاسيی و جێبه جێكردن، 
بۆ  پیرۆزییه كان  و  دین  به كارنه هێنانی  له پێناو 
خراپكاران،  به رژه وه ندی  و  سیاسیی  مه رامی 
له م  كارێكی  سه رنه گرتنی  له پێشینه یه .  كارێكی 
یه كه م  چه سپاندنی  له   ده بێت  بریتیی  چه شنه ش 

پایه یی خۆسه پێنی و گه نده ڵی.
ئه سته مه   و  دووانه ن  گه نده ڵی  و  خۆسه پێنی 
یان  هۆشیاری  نه بوونی  جیابكرێنه وه ،  له یه ك 
پایه كانیان  چه سپاندنی  ده سته به ری  الوازبوونی، 
گه ل  هۆشیاری  الوازبوونی  هه میشه   ده كات، 
سه رده كێشێت بۆ خۆسه پێنی ده سه اڵت، گه نده ڵیش 
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ده سه اڵتی  ئاشكرایه ،  خۆسه پێنییه .  ده رنجامی 
هۆشیاری  نایه وێت  هه رگیز  خۆسه پێن  و  گه نده ڵ 
گه ل په ره بسێنێت و له مپه ریش بۆ سه رجه م كار و 
چاالكییه كانی تایبه ت به  به رزكردنه وه ی هۆشیاری 

دروست ده كات.
 ئه ركی په روه رده كار و ڕێبه ر و چاكسازه كانه  
له  ڕێگه ی په روه رده یه كی دروست و بانگه وازێكی 
تێكهه ڵنه كراو به  سیاسه ت، په ره  به  هۆشیاری گه ل 
بده ن، چونكه  هه رگیز گه لی هۆشیار خۆسه پێنی و 
هه روه ك  ناكات،  قبوڵ  ده سه اڵتداران  له   گه نده ڵی 
گه نده ڵی  و  خۆسه پێنی  ناتوانن  ده سه اڵتدارنیش 

به سه ر گه لێكی هۆشیار بسه پێنن.
ده سه اڵتی جێبه جێكردن  و  دین  جیاكردنه وه ی 
ده وڵه ت.  له   دین  جیاكردنه وه ی  له   نیيه   بریتی 
سیاسییه   مه عریفیيه   پشێويیه   له و  یه كێك 
ناوه ڕاست  ڕۆژهه اڵتی  میلله تانی  كۆمه اڵیه تیانه ی 
گرنگيی  له   تێنه گه یشتن  له   بریتییه   بوون  تووشی 
بانگه واز،  كاروباری  جیاكردنه وه ی  پێویستی  و 
ئایینی..هیتد  په روه رده ی  فێركردن،  و  په روه رده  
له  ده سه اڵتی جێبه جێكردن، كارێكی له م چه شنه ش 
و  ده وڵه ت  له   دین  جیاكردنه وه ی  له   نییه   بریتی 
سیاسه ت، به ڵكو بریتییه  له  دوورخستنه وه  و بڕینی 
جێبه جێكردن(  )ده سه اڵتی  ده سه اڵتداران  ده ستی 
و  بااڵكان  به ها  و  دین  به   زیانگه یاندن  له  
په راوێزخستن  له   دینیشه   پاراستنی  پیرۆزییه كان، 
دینه   دورخستنه وه ی  النیكه م  گۆشه گیركردن،  و 
و  خۆسه پێنی  بۆ  ده روازه یه ك  ببێته   له وه ی 
گه نده ڵی، ئه م جیاكارییه ش له  به رژه وه ندی ده وڵه ت 

و ئوممه ته .
حوكمڕانی  دامه زراوه كانی  ئاشكرایه ، 
ده وڵه ت،  له   نین  بریتی  جێبه جێكردن(  )ده سه اڵتی 
دامه زراوه یه كی  جێبه جێكردن  ده سه اڵتی  به ڵكو  
سسته می حوكمڕانییه  له  ده وڵه ت و به س، گه ل و 
ئوممه ت دوو گرنگترین توخمی سه ره كی پێكهاته ی 

كه   گشتیین،  سیاسه تی  ئاڕاسته كردنی  و  ده وڵه ت 
پێده كرێت  كاری  ئه وانه   بژارده ی  و  پێشنیار  ته نیا 
بۆ  كاركردنه   گرنگه   ئه وه ی  ده چه سپێنرێت.  و 
و  سیاسه ت  بواره كانی  له   ئایین  ڕه گداكوتانی 
حوكمڕانی )ده سه اڵتی ته شریعی(، له  پاڵ بنبڕكردنی 
جێبه جێكردن(  )ده سه اڵتی  ده سه اڵتداران  ده ستی 
له  قۆرخكردنی ئایین و به كارهێنانی بۆ ئه جێندای 

كه س و پارته  سیاسییه كان.
سه ر  ده خاته   تیشك  دووه م  به شی  له  
ڕێكخستنه وه ی ڕۆڵی پارته  ئیسالمییه  سیاسییه كان، 
ئیسالمییه كان  پارته   پێویسته   پێیوایه ،  نووسه ر 
پێداچونه وه  به خۆیان بكه ن و ئاوڕێك له  مێژووی 
په روه رده یی  كاری  نێوان  له   بده نه وه ،  مسوڵمانان 
مسوڵمانان  كۆمه ڵگه ی  بنیادنانه وه ی  دووباره   و 
هه رگیز  هه ڵبژێرن،  یه كێكیان  سیاسه تكردن  له گه ڵ 
و  پله   چه ند  قوربانی  به   په روه رده یی  كاری 
پۆستێكی ناو زل و ناوه ڕۆك به تاڵ نه كه ن، ته نانه ت 
ئه گه ر بااڵترین پۆستی واڵتیش بێت، چونكه  ئه گه ر 
كارێكی له م چه شنه  كرا، ده ره نجامه كه ی له  كوده تا 
باشتر  چه كدارییه كان  شۆڕشه   و  سه ربازییه كان 

نابێت.
و  پارت  له پێشینه ی  كاری  تر،  له الیه كی 
ملمالنێ  له   نییه   بریتیی  ئیسالمییه كان  ڕێكخراوه  
بوو  ده سه اڵت  له سه ر  هه ركات  ده سه اڵت،  له سه ر 
ئه وه  ڕۆڵیان به سه رچووه ، به ڵكو كاره كه یان بریتییه  
بنیادنانه وه ی  دوباره   له پێناو  كۆششكردن  له  
ئازادی  پایه كانی  له سه ر  مسوڵمانان  كۆمه ڵگه ی 
بیروباوه ڕ، ئازادی كار، ئازادی بانگه واز بۆ بنه ما 
و به ها و مه به سته  بااڵكانی قورئان، كه  سه رجه م 
ڕۆڵه كانی ئوممه ت له سه ر پێویست بوونیان كۆك 
یه كسانی،  دادگه ری،  باوه ڕ،  وه ك:  هاوده نگن،  و 
و  چاكسازی  ئاوه دانكاری،  دڵسۆزی،  چاكه كاری، 
برایه تی و كه رامه ت و...هیتد، هه موو ئه مانه  له  پاڵ 
دامه زراوه كانی  به   بانگه واز  كاری  تێكهه ڵنه كردنی 
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له   به رگرتن  له پێناو  جێبه جێكردن،  ده سه اڵتی 
قۆرخكردنی دین و كردنی به  ده روازه ی خۆسه پێنی 

و گه نده ڵی.
ئیسالمی(  )پارتی  كارنامه ی  به   سه باره ت 
بۆ  بانگه شه   ئاشكرا  به   پێویسته   ده نوسێت، 
دادگه ری،  له سه ر  كه   بكه ن،  ڕوون  كارنامه یه كی 
یه كسانی، پارستنی ماف و ئازادییه كان بنیادنرابێت، 
به هیچ شێوه یه ك خۆیان له  بانگه شه كردن بۆ ئاینێك 
یان مه زهه بێك یان گرووپێك یان نه ته وه یه ك كورت 
بانگه وازی  نه كه نه وه ، ته نانه ت پێویسته  به  ئاشكرا 
په یڕه وانی ئایینه كانی تریش بكه ن بۆ ئه ندامبوونی 

كاری به كۆمه ڵ له گه ڵیان. 
به و  ئیسالمییانه ،  پارته   ئه و  سه ره كی  كاری 
بریتی  ته نیا  باسكرا،  ناوه ڕۆكه ی  و  مه فهومه  
و  دروست  تاكێكی  په روه رده كردنی  له   ده بێت 
ئاڕاسته كردنی سیاسه تی گشتی كۆمه ڵگه  و به هیچ 
ده سه اڵتی  قه ره ی  له   خۆیان  نابێت  شێوه یه ك 
جێبه جێكردن بده ن. ناشبێت دامه زراوه كانی تایبه ت 
و  كه س  و  پارتایه تی  به كاری  تێكه ڵ  بانگه واز  به  
و  سه روه ریان  پاراستنی  له پێناو  بكرێن،  الیه ن 
كه   ئه ركیان  به جێگه یاندنی  له   دورنه كه وتنه وه یان 

بریتییه  له  كاری په روه رده یی.
ده كات  ئه وه   بۆ  ئاماژه   تردا  بڕگه یه كی  له  
پێیانوابێت  ئه گه ر  هه ڵه ن  ئیسالمییه كان  كه  
به گه یشتنیان به  لوتكه  و هه ڕه می ده سه اڵت هه موو 
كێشه كان چاره سه رده بن، چونكه  ئه زموونی پارته  
ئیسالمییه كان له  حوكمڕانی، جگه  له  ئه زموونی داد 
سه رنه كه وتوو  ئه زمونێكی  توركیا،  گه شه پێدانی  و 

بووه ، ته نانه ت كاریگه ری نه رێنی زۆر خراپی هه بوو 
حوكمڕانی  له   مسوڵمانان  ئومێدكردنی  بێ  له سه ر 
ڕاستكردنه وه ی  بۆ  دیلیش  به   تاكه   ئیسالمییه كان، 
ئه و تێڕوانینه  بریتییه  له  چاكسازیكردن له  میتۆدی 

بانگه واز و هزر.
و  مادديی  توانای  كه می  له   مسوڵمان  الوازی 
دایه ،  لێڵی  له  الوازی هزر و دید  به ڵكو  نییه ،  وزه  
و  كارا  دروستی  بانگه وازێكی  نه بوونی  هه روه ها 
كاریگه ره . كاركردن بۆ هێنانه دی ئه وانه  و تیشك 
خستنه  سه ر كه رتی په روه رده  و فێركردن له پێناو 
هێنانه دی مه به سته  بااڵكانی ئیسالم، له ناو خێزانه وه  
بۆ قوتابخانه  و زانكۆ و مزگه وت و ڕاگه یاندن و 
گه وره   بۆ  هزرییه كان  و  په روه رده یی  سه نته ره  
و  ئاكار  ئاڕاسته كردنی  بواره كانی  له   بچووك،  و 
ده سته به ری  ماف،  ئه رك  دیاریكردنی  تا  ڕه فتار 

گۆڕانكاری گه وره ن له  كۆمه ڵگه دا.
چاكسازی،  هاوكێشه ی  پرسی  به   سه باره ت 
ده نوسێت: »بۆ به دیهێنانی هاوكێشه ی چاكسازيی 
و  بانگه واز  هه وڵه كانی  سه رگرتنی  و  بوژانه وه   و 
له   به ر  بكرێت،  پێویسته   ئه وه ی  دامه رزراوه كانی، 
هه موو شتێكی تر، بریتییه  له  ئازادكردنی كاره كانی 
بانگه واز و دامه زراوه كانی له  ده ستی ده سه اڵت، له  
ترسی شێواندن و شێواندنی ڕۆشنهزری و ملبادانی 
له  به رژه وه ندی بااڵده ست و هاوكاره كانیان، له پێناو 
قۆرخكردنی ده سه اڵت و سه روه ت به  ئامرازه كانی 

خۆسه پێنی و گه نده ڵی« ل: 61.
بۆ  ئاماژه   نموونه یش  ده وڵه تی  به   سه باره ت 
مه ده نی  )ده وڵه تی  ناوی  پێویسته   كه   ده كات  ئه وه  

ئیسالمییه كان هه ڵه ن ئه گه ر پێیانوابێت 
به گه یشتنیان به  لوتكه  و هه ڕه می ده سه اڵت 

هه موو كێشه كان چاره سه رده بن

;
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به   ئه گه ر  ئاساییه   ته نانه ت  لێبنرێت،  ئیسالمی( 
ده بێته   ئه وكات  چونكه   ناوبنرێت،  عه لمانییه تیش 
تیایدا  كه   ئه خالقی،  و  ڕۆحيی  عه لمانیه تێكی 
چاالكيیه   و  ئایینی  خوێندنی  له   ده سه اڵت  ده ستی 
ڕه هه ندی  له   هه روه ها  بڕدراوه ،  بانگخوازییه كان 
له   كه   دانابڕێت  ئه خالقییه كان  به ها  و  ڕۆحی 
پابه ندبوون  ڕێگه یانه وه  تاكی مسوڵمان هه ست به  
له  ژیاندا ده كات، بۆیه  باشترین بۆچوون له  دۆخی 
حوكمڕانی ئیسالمی بكرێت بریتییه  له  )مه ده نیه تی 

ئیسالمی(.
مه ده نیه تی  له   مه به ست  تر،  به داڕشته یه كی 
و  بانگه واز  جیاكردنه وه ی  له   بریتییه   ئیسالمی 
په روه رده یی ئایینی له  ده سه اڵت و فه رمانڕه وایی، 
مه ترسیی خۆسه پێنی  دورخستنه وه ی  به مه به ستی 
به   په یوه ندیداره   ڕاسته وخۆ  ئه مه ش  گه نده ڵی.  و 
ڕایی  ئاڕاسته كردنی  و  خه ڵك  گشتی  كاروباری 

گشتی. 
ماوه ته وه  بڵێین، ئه گه رچی ئه م كتێبه  له  ڕووی 

ناوه ڕۆكێكی  خاوه نی  به اڵم  بچووكه،   قه باره وه   
تێدا  نایابی  مه عریفی  تێزی  كۆمه ڵیك  و  به پێزه  
پێشكه شكراون و شتێ نوێی سه باره ت به  پرسی 
عه لمانی  و  ئیسالميی  كێشه ی  و  حوكمڕانيی 
تیایه  و خوێندنه وه ی نوێ بۆ زۆرێك له  چه مكه  
په روه رده یی و سیاسییه كان كراوه ، به  شێوازێك 
لێیانه وه   نزیك  بۆچونی  ده گمه ن  به   پێشتر  كه  
»ده وڵه تی  پرسی  به تایبه ت  هه بووه ،  بوونی 
مه ده نی«، یان »ده وڵه تی ئیسالمی عه لمانی« یان 
»ئیسالمی مه ده نی«، كه  به  جۆرێك له  جۆره كان 
نووسه ر بانگه شه ی بۆ ده كات و ئه و ده وڵه ته ی 
به   بنیادده نرێت  فه لسه فه یه   جۆره   ئه م  له سه ر 
ده وڵه تی نموونه یی وێنایی ده كات، كه  به ها بااڵكان 
و مه به سته كانی شه ریعه ت له  ڕێگه ی ده سه اڵتی 
ده سه اڵتی  هه روه ها  چه سپێنراون،  ته شریعییه وه  
جێبه جێكردنیش، به  له یه ك دورخستنه وه ی ئایین 
و  خۆسه پێنی  له   جێبه جێكردن،  ده سه اڵتی  و 

گه نده ڵی ده پارێزێت.
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ئیرهاب 
دیارده یه كی نامۆ، لكێندراو 

به  ئیسالم و مسوڵمانان

د. ئیدریس كاریتانی

اورد. ماموستای زانكۆ. 
تۆرا لەفیقهی بەر

 1977. دك
لەدایکبووى

ێ پەرتووكی 
بەڕێوەبەری گشتی دەزگای رووناكی. خاوەنی س

راوە له بواری فكری ئیسالمی.
چاپك
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ڕێخۆشكردن:

و  زانست  به ره وپێشچوونی  دوای  له  
له   و  بیست  سه ده ی  له   سه رده م  ته كنه لوجیای 
دنیای عه  وله مه دا، به هوی گواستنه وه ی زانیاريی و 
ڕوداوه كان له  سه رتاسه ری دنیا به  چه ند چركه یه ك، 
وایكردووه   عه وله مه   ماوس!!  كردنی  به كلیك  یان 
ڕاسته وخۆ و ناڕاسته وخۆ كاربكاته  سه ر الیه نه كانی 
پیشه سازی،  كۆمه اڵیه تی،  ئابووری،  سیاسی، 
و  تر  الیه نه كانی  سه رجه م  و  فه رهه نگی  زانستی، 
كارلێككردنیشیان  شێوازی  لێككردووه ،  كاریان 
دیاره   لێكجیایه ،  زۆر  پێشوو  سه ده كانی  له گه ڵ 
تازه   مه عریفه ی  و  زانیاريی  كه ڵه كه بوونی  له گه ڵ 
وێنه ی  بێ   به ره وپێشچوونێكی  شارستانیه ت 
كاریگه ری  به ره وپێشچوونه   ئه م  بینیوه .  به خۆوه  
له  سه ر چه مك و زاراوه كانیش دروستكردووه  و 
له به رئه وه ی هه ندێك  یان  ئه مه ش  واتای گوڕیون، 
نه كراون  پێناسه   پێویست  وه ك  جاران  چه مك 
ته واوی  واتای  پێویست  زانیاری  نه بوونی  به هۆی 
و  زانیاريی  زیادبوونی  له گه ڵ  ئێستا  نه به خشیوه . 
خۆی  پڕمانای  ڕاسته قینه  و  پێناسه یه كی  زانست 
به هۆی  چه مك  هه ندێك  ئه وه تا  یان  وه رگرتووه ، 
و  و حيزب  زلهێزه كان  واڵته   به رژه وه ندی  بوونی 
به  زۆری زۆردار  ئه مڕۆ  دنیاخوازه كان كه   الیه نه  
له وه دایه   به رژه وه ندیان  ده به ن!!!  به ڕێوه   دنیا 
بنه مای  له سه ر  و  چه مكه   ئه م  بده نه   تر  واتایه كی 
ڕاسته قینه ی خۆیان نه هیڵن و بیانگۆڕن بو بارێكی 
بۆ خۆیان  قازانج  و  زۆرترین سود  بۆئه وه ی  تر، 
پێناسه ی  تاكانه ی  ئه و  ئه وه تا  یان  به ده ستبهێنن. 
چه مك و زاراوه كان ده كه ن كاریگه ری پاره  و پول 
ئایدیا  پشتگیری  و  حیزب  الیه نداری  و  ترس  و 
یان  و...هتد  ده مارگیری  و  مه زهه ب  و  نه ته وه   و 

له سه ره .

و  چه مك  پێناسه ی  و  واتا  گۆڕینی  له گه ڵ 
زاراوه كان شیرازه ی ئه م بنه ما ئه ساسیانه ی له سه ر 
ئه م چه مكه  دروست ده بێت تێكده چێت و كاریگه ری 
له سه ر ئاڕاسته و به ره و پێش چون و هه نگاوه كانی 
تاكانه ش دروست ده كات كه له  سه ر  ئه م ده سته و 
تره وه   له الیه كی  دامه زراوه .  چه مكه   ئه م  پێناسه ی 
پێناسه ی  زاراوه كان  و  چه مك  واتای  به گوڕینی 
و  ئایین  و  نه ته وه   و  گه ل  و  شوناس  هه ندیك 
ئایدولوژیا تێكه ڵ ده بن، تاوای لیدێت ئێمه  نه زانین 
یان  میانڕه وین،  كێين؟  عه وله مه دا  له  دنیای 
توندڕه و؟ ڕزگاركه ر، یان مرۆڤكوژ؟ ئارام به خش 
یان توقێنه ر؟، دیاره  ئه م پرسیارانه  له  سه رێكه وه  
دنیای  له   به پێچه وانه وه !!  به اڵم  ساكاره،   و  ساده  
ئاڵوزه   و  قورس  زۆر  وه اڵمه كه ی  عه وله مه دا 
وه ك  زاراوه كان  و  چه مك  واتای  له به رئه وه ی 
جاران نین، هه ركه سێك له  ڕوانگه  و بیروبۆچونی 
چه ند دنیا دیدێك و سه ركرده  و زانایه ك ده ڕوانیته  
دواتر  داده نێت،  چه مكه كان  بۆ  واتا  و  جیهان 
ڕاسته وخۆ له گه ڵ جیهان كارلێك ده كه ن!!! ئه مه ش 
ته نها له  ڕوژهه اڵت و جیهانی ئیسالمی وانیه ، به ڵكو 

له  جیهانی ڕۆژئاواش هه مان شته . 
یه كێك له و چه مك و زاراوانه ی گوڕانی به سه ردا 
هاتووه ، یان هه ركه س و گرووپ و ده وڵه تێكی زلهێز 
به پێی به رژه وه ندی خۆى پێناسه ى بۆ كردووه  و هه ر 
وه سفه ی  ئه م  لكاندووه   به  میلله تێكیانه وه   ڕۆژه ی 
تۆقاندن)االرهاب(ه ،  وشه ی  له خوده گرێت  پێشوو 
تیشك  نوسراوه دا  له م  ده رهاویشته كانی.  له گه ڵ 
ده خه ینه  سه ر لكاندنی ئه م دیارده  نامۆیه  به  ئیسالم 
و مسوڵمانان، باس له  پێناسه  و جۆر و شێواز و 
ڕووه  مێژووییه كه ی ناكه ین، چونكه  زۆر باسكراوه ، 
ئه وه ی كه  ده مانه وێت گرنگی پێ  بده ین ئه م لكاندنه  
به   ئیرهابیان  كه   ردارانه یه   زۆ  و  ته ندروست  نا 

ئیسالم و مسوڵمانانه وه  لكاندووه .
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دیاردهنامۆولكێندراوهكه!!!
ئیسالمی  به  خه الفه تی  هێنان  كۆتایی  دوای 
سه دان  ڕووبه ڕووى  ناوه ڕاست  ڕۆژهه اڵتی 
چه ندان  بۆته وه ،  ناخۆشی  و  ده رد  و  نه هامه تی 
مسوڵمانان  و  ئیسالم  به   نامۆ  فكره ی  و  دیارده  
ده سه اڵتی  خاوه ندارێتی  مسوڵمانان  تا  لكێندراوه ، 
له  مرۆڤایه تی  به های  و  ڕێز  ده كرد  سیاسیيان 
 لوتكه دا بوو، بێ  خاوه ندارێتی مسوڵمانان جیهانی 
ئیسالمی كرد به  مه ڕی بێ  شوان و واڵته  زلهێزه كان 
دیارده   له م  یه كێك  بده ن،  قوتی  ئاوا  بوێ   چۆنیان 
ئیرهاب  لكاند  مسوڵمانانیانه وه   به   نامۆیانه ی 
تا  جیاواز  وه سیله ی  ڕێگه  و  به   بوو،  تۆقاندن  و 
بكه ونه   ناحاڵیش  له  مسوڵمانانی  به شێك  وایلێهات 
موماره سه ی  هه ڵه   به   بۆخۆی  یان  ئه وان،  داوى 
ئیرهابی ده كرد و به دینی ده زانی و به بێ  ویستی 
ئه و به  خزمه تی واڵته  داگیركار و زلهێزه كان ته واو 
ده بوو، یان ئه وه تا دروستكراوی خۆیان بوو ته نها 
كاری جێبه جێكردن بوو، له  هه ردوو حاڵه ت وێنای 
موسڵمانان واكرا ئیرهابیه  و توندڕه   و ڕێز له  مروڤ 
گرنگيیان  زۆرترین  له ژێره وه ش  ناگرێ !!!،  ژیان  و 
به و گرووپ و تاقمانه  ده دا كه بره  و به و دیارده یه  
ده كردن  مه عنه ويیان  و  مادديی  هاوكاری  ده ده ن، 
به وشێوازه   بویستایه   چۆنیان  دامه   داشی  وه ك   ،
هه ڵنه گر  به ڵگه ی حاشا  ده یان  ده سوڕاندن  هه ڵیان 
هه یه  له مباره یه وه، لێره دا  شوێنی ئه وه  نیه  باس له و 

حاڵه تانه  بكه ین.

خۆیانخاوهنودروستكهریئیرهابن!
به رامبه ر  ئیرهاب  سه رهه ڵدانی  مێژووی   
زانست  خۆری  سه ره تای  هاتنی  بۆ  مسوڵمانان 
كاتێك  ده گه ڕێته وه ،  )د.خ(  پێغه مبه ر  سه رده می  و 
ترس و توقاندن و كوشتن و بڕین و ده ركردنیان 
خودای  )د.خ(،  پێغه مبه ر  به   به رامبه ر  ده ستپێكرد 

ُكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروا ِلُيْثِبُتوَك  گه وره  ده فه رموێت: َوِإْذ َيْ
َخْيُ   ُ َواللَّ  ُ اللَّ ُكُر  َوَيْ ُكُروَن  َوَيْ ِرُجوَك  ُيْ َأْو  َيْقُتُلوَك  َأْو 
بوو  تۆقاندن  شێوازی  هه رچی   .30 اْلَاِكِريَنااڵنفال: 
و  فكر  و  زانیاريی  و  زانست  په یامی  به رامبه ر  له  
له  به رامبه ر  نه یانتوانی  و  هێنا  به كاریان  دانایی 
و  لۆژیك  به  شێوازی  مرۆڤدوستانه   په یامێكی 
زانست و عه قڵ هه نگاو بنێن، ده ستیانبرد بۆ هه موو 
خاوه ن  ته واوی  مێژووی  ئه مه   تۆقاندنێك،  جۆره  
له   چ  و  كۆن  له   چ  دۆڕاوه كانه !  و  الواز  بیرۆكه  
لۆژێك  و  به  زانست  نه یانتوانی  هه ركات  ئێستادا، 
تۆقاندن  و  توندڕه ويی  بۆ  ده ست  وه اڵمبده نه وه  

ده به ن.
به   ناوه ڕاست  له  قۆناغه كانی سه ده كانی  دواتر 
هه زاران خه ڵكیان له  ئه وروپاوه  تیرۆر و ده ربه ده ر 
جوله كه یان  هه زار  له 400  زیاتر  به نمونه   كرد، 
ئیسالمی  جیهانی  هاتنه   و  كرد  ده ربه ده ر 
نيشته جێبوون و له ژێر چه تری ده سه اڵتی سیاسيی 

و مسوڵماناندا حه وانه وه . 

شۆڕشیفهڕهنسیسهرچاوهیئیرهابوتوندڕهویه!
میدیا  سوشیاڵ  له   په نا  و  پێچ  به بێ   هه ميشه  
به بێ   و  ڕاشكاوی  به   نوسراوه كانمدا  و  كه ناڵ  و 
په رده  ئاماژه م به وه  كردووه  نه ك نابێ  ئیسالم و 
بكرێن،  وه سف  تێرور  و  توقاندن  به   مسوڵمانان 
و  ئاراميی  و  ئاشتيی  سه رچاوه ی  ئێمه   به ڵكو 
پێكه وه ژیانین، ئه وان سه رچاوه ی تیرۆر و تۆقاندن 
هه تا  به داخه وه   مرۆڤن.  دژه   و  نه هامه تيی  و 
بیرمه نده كان  و  مسوڵمانان  له   به شێك  ئێستاش 
كه   به وه ى  ئیسالم،  له   كردندان  به رگری  له   هه ر 
ئه مه   ئێمه   به ڕای  نا؟  یان  توقاندنه   و  ئیرهاب  ئایا 
له   نه شاره زاییه   و  ناحاڵی  و  الوازه   هه ڵوێستێكی 

ئیسالم و جارجاره ش ڕازیكردنی به رامبه ره !.
ئیرهابی ڕاسته قینه  سه ره تا شۆڕشی فه ڕه نسی 



     84  
ژماره )20(
کانوونى یەکەم 
2018

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا

ڕووه   له   فه ڕه نسی  شۆڕشی  دیاره   به رهه میهێنا، 
به اڵم  كردووه ،  زۆری  زانستیيه كه يه وه  خزمه تێكی 
له  ڕووه  ئینسانییه كه یه وه  بووه  سه ره تایه كی زۆر 
به م  ئیرهاب،  و  تۆقاندن  به رهه مهێنانی  بۆ  خراپ 

به ڵگانه  له  سه رچاوه كانی خۆیان ده یسه لمێنم: 
داهێنانه كانی  له   یه كێكه   ئیرهاب  زاراوه ی   -1
به  ئاشكرا  له وانه ی  یه كێك   فه ڕه نسی،  شۆڕشی 
حوكمی  بوو،  ]ڕۆبسبێر[)1(  ڕاگه یاند  ئه مه ی 
 )1794  –  1793( ساڵی  له   فه ڕه نسا  له   ئیرهابیدا 
فه ره نسی  گه وره ی  مێژوونووسێكى  فه تره یه   له و 
خۆيدا  نوسراوه كانی  له   غریر[  ]دۆناڵد  به ناوی 
فى  االرهاب  سيكوالرية  دولة  اول  )فرنسا  ده ڵێت : 
الجماعية ()2(.  االبادة  عصر  وبداية  الحديث  عصر 
واته : )فه ڕه نسا یه كه م ده وڵه تی ئیرهابی سیكوالره  
چه رخی  سه ره تای  هه روه ها  نوێدا،  سه رده می  له  

پاكتاوی كومه ڵكوژیه (.
یه كێكی تر له وانه  كتێبێكه  به ناوی )اإلرهاب:   -2
الفرنسیه (، میژوونووسێكی  الپوره   أهلیه  فی  حرب 
گه وره  و ناوداری به ریتانیيه  )دافید أندرس()3(، به 
 هۆڵۆكۆستی سه رده می باس ده كات ده ڵێت: )وقصة 
كانت  حيث  الحديث،  العصر  في  هولوكوست  أول 
هذه الثورة في الحقيقة بداية عصر اإلبادة الجماعية 
الحديث( التاريخ  عرفه  الذي  بالشكل  للمخالفين 
له  بوو  یه كه م هۆڵۆكۆست  به سه رهاتی  واته )   .)4(

 چه رخی سه رده م، به ڕاستی ئه م شۆڕشه  سه ره تای 
نه یاره كانی  بۆ  بوو  كومه ڵكوژی  ده ستپێكردنی 
به شێوازێك كه  مێژووی ئه م سه رده مه  ناسیویه تی(.  
كه   غادی()5(  )ئه لیكسندر  پڕۆڤیسۆر   -3
)حيث  ده ڵێت:  )سوربۆن(،  زانكۆی  له   مامۆستايه  
قال: أنه ليست: هناك كنيسة أو قصر أو مدينة في 
واته :  التخريب()6(.  هذا  مثل  آثار  تحمل  ال  فرنسا 
به ڕاستی كه نیسه یه ك یان قه سرێك یان شارێك نیه  
له  فه ڕه نسا شوینه واری تێكدان و كاولكاری پێوه  

دیار نه بێت (.
كومه ڵكوژيی  و  تۆقاندن  و  له ناوبردن  4ـ 
به نمونه   توێژێك:  و  ناوچه   ڕه شكردنه وه ی   و 
كه   فه ڕه نسا،  له   به ناوی)فندییه (  هه بوو  ناوچه یه ك 
بوو،  كه س  هه زار   )815000( نزيكه ى  ژماره یان 
نزيكه ى )117( هه زار كه سیان له  ژن و منداڵ و پیر 

و په ككه وته  له ناوبرد و تێروريان كردن)7(!
به ناوی  قه زائی،  تۆقاندنی  و  توندڕه ويی   5ـ 
له سێداره دا،  كه سیان  هه زار   )30( دادگایيكردنه وه  

كه  ژن و منداڵ و په ككه وته ی تێدا بوو)8(. 

سێشێوازوئایدیاجیاوازهكانی
دروستكهریئیرهابلهجیهانوڕۆژههاڵتیناوهڕاست:

ئه وه ی تۆزێك ویژدانی هه بێت  و دیراسه یه كی 
چه پگه ريی  حوكمڕانی  شێوازه كانی  بۆ  لۆژیكی 

زاراوه ی ئیرهاب یه كێكه  له  داهێنانه كانی شۆڕشی 
فه ڕه نسی، یه كێك  له وانه ی به  ئاشكرا ئه مه ی ڕاگه یاند 

)ۆبسبێر( بوو، حوكمی ئیرهابیدا له  فه ڕه نسا 
له  ساڵی )1793 – 1794( 

;
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بۆی  بكات  عه لمانیه ت  و  سه رمایه داريی  و 
ده رده كه وێت  كه  ئه وان دروستكه ری ئیرهابن و به 

 ئیسالم و مسوڵمانانیانه وه  لكاندووه .
چه پگه ری  یه ساری:  شێوازی  یه كه م:  شێوازی 
یه ساری  حوكمڕانی  شێوازی  سۆڤیه ت، 
)ئیشتراكیه ت( سۆڤیه ت سه رپه ریشتی ده كات، ئه م 

جۆره  حوكمڕانیيه  به  دوو قوناغ ده ستپێده كات:
قۆناغی یه كه م: سه رده می لینین، لینین سه ره تای 
تۆقاندن و توندڕه وی بوو له  ماوه یه كی كه مدا )13( 

هه زار كه سی به  )3( مانگ كوشت.
ستالین،  جوزیف  سه رده می  دووه م:  قۆناغی 
نیكیتا  تر،  قۆناغه كه ی  له   بوو  توندتر  قۆناغه   ئه م 
مارسه ستالين  الذي  القمع  )ان  ده ڵێت:  خروشوف 
الحتمية  بمثابة  كان  السوفياتى  الشعب  على 
التاريخية(، واته : به ڕاستی ئه م توقاندن و پاكتاوه ی 
له   سۆڤیه ت  گه لی  له سه ر  كرد  په یڕه وی  ستالین 
ڕوداوه  مێژووییه كانه . به شێوه يه ك ته نها له  قه وقاز  

دوو مليۆن و پێنج سه د هه زار كه سی كوشت.
شێوازی دووه م: شێوازی دكتاتۆریه ت، هه ردوو 
ئه ڵمانیيه كان  نازی  و  ئیتاڵيی  فاشی  ده سه اڵتی 
بزوتنه وه یه كی  نازی  بزوتنه وه ی  ده گرێته وه ، 
عه لمانی سیكۆالری ديكتاتۆری بوو، ئه م بزوتنه وه یه  
سه ر به  ئیسالم نیه  سه ر به  عه لمانیه ته ، خرۆشۆف 

ده ڵێت: )ومن الواجب أن نسير في قسوة ال هوادة 
لها()9(. ده ڵێت:  فيها وال رحمة وال تردد وال مثيل 
)ئه م جه نگه ی كه  ده ستپێده كات نابی هیچ نه رم و 
به  بێت   تیدا  دودڵی  و  به زه یی  و  ڕه حم  و  نیانی 

 شیوازێك وێنه ی نه بێت (.
به وپه ڕی  تێدابێ،  ڕه حمی  نه   بێت  به شێوازیك 
ئایا  ئیرهابه ؟  یان  عونفه   ئه مه   ئایا  بێ،  دڵڕه قی 
نازيی  بزوتنه وه یه كی   یان  كردویانه ؟  مسوڵمانان 

و عه لمانی؟
 هه ر له  جه نگه كانی ئه ڵمانیا، ته نها له  فه ڕه نسا 
)29660(كه سی ديليان كوشت، هیچ كه س ڕه هایين 

ناكوژێت ئه وان كوشتييان)10(.
سه رمایه داری  سسته می  سێيه م:  شێوازی 

عه لمانی )الرأسمالیه (.
ئه مه ریكا  ئێستا  سه رمایه داری  سسته می 
ناكازاكی  و  هیرۆشیما  له   ده كات،  سه رپه رشتی 
نزيكه ى )78150 ( هه زار كه س كوژران، هه روه ها 
)40( هه زار كه س برینداربوون! زیاتر له  )14( هه زار 
كه س بزربوون. هه ردوو جه نگی يه كه م و دووه مى 
مێژوو  له   ئاوڕ  با  هه ڵيانگيرساند،  ئه وان  جیهانی 
بده ینه وه  ئیرهاب كێ  خاوه نیه تی؟ ئه وه تا له  جه نگی 
له   يه كه مى جیهانی )15( ملیۆن كه س كوژراوه  و 

جه نگی دووه مى جیهانيش )54( ملیۆن كه س)11(.
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دهرئهنجام
ـ جیهان له  بیری چووه  له  یه ك سه ده دا عه لمانیه ت خاوه نی تۆقاندن و ئیرهاب و كوشتنی 163 
ملیۆن مرۆڤه !!! خاوه نی خوێن و كاولكاريی و تێكدان و برسێتی و كوشتن و بڕین تیرۆر و توقاندنه .

ـ جیهان له  بیری چووه  ده سه اڵتی سیاسی ڕاسته وخۆی خۆیان یان سێبه ره كانیان له روژهه اڵتی 
ناوه ڕاست خاوه نی كۆمه ڵگوژی و پاكتاوی ڕه گه زین.

ـ جیهان له  بیری چووه  ئه م سه ده یه  سه ده ی خوێنڕشتن و تۆقاندن و كاولكاريیه .
ئه وان  نیه  و  مسوڵماناندا  له  ده ستی  سه ده یه   ئه م  سیاسی  ده سه اڵتی  چووه   له  بیری  جیهان  ـ 

خاوه نین، هه ر توقاندنێك ڕووبدات هه ر ئه وانن.
و  بێباوه ڕ  توێژ  و خۆشگوزرانترین  ئارامترین  )13( سه ده   درێژایی  به   له  بیری چووه   جیهان  ـ 

میلله تانی تر بوون له ژێر چه تری ده سه اڵتی سیاسی مسوڵمانان.
ـ جیهان له  بیری چووه  ئه نانیه تی ڕۆژئاوا به رامبه ر مروڤه كان و دڵپاكی و نیازپاكی مسوڵمانان له 
 ڕووی پێگه یاندن و خزمه ت و باڵوكردنه وه ی زانست بۆ هه موو جیهان به بێ  جیاوازی، له  به رامبه ردا 

ئه وان شه ڕ بۆ ئێمه  ده هێنن و زانست و ئارامی بۆ ئه وان...هتد.
ئێستا بڕیار بده ن ئیرهاب لكێندراوه  به  ئیسالم و مسوڵمانانه وه  ياخود نا؟ 

سهرچاوهوپهراوێزهكان
  - ماكسمیلیان ڕوبسبیر ، 1794 – 1758، پارێزه ر و سیاسیيه كی گه وره ی شۆڕشی فه ڕه نسی بوو.

2 - ألبير سوبول: التاريخ األسود للثورة الفرنسية. 
3 - دافید أندرسن، فه له كناس و فیزیاییه كی ئه مریكیه  ، 1905 – 1991.

4 - دافيد أندرس: اإلرهاب حرب أهلية في الثورة الفرنسية.
5 - رافائيل بيهر: الثورة الفرنسية ملهما للطغاة.

6 - ألبير سوبول: التاريخ األسود للثورة الفرنسية.
7 - لرينالد سيشير: »فانديه – من اإلبادة الجماعية إلى إبادة الذاكرة.

8 - راونو اسكاند: لتاريخ األسود للثورة الفرنسية.
9 - مذكرات : نيكيتا خروشوف.

10 - تاريخ فرنسا المعاصر.
%/https://ar.wikipedia.org/wiki - 11
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په ره سه ندنی مێژوویی 
مزگه وته كانی هه ڵه بجه 

عادل صديق عه لى
مامۆستا له  زانكۆى هه ڵه بجه ، خاوه نى چوار به رهه مى 

چاپكراو و ژماره يه ك توێژينه وه ى باڵوكراوه يه 
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خه ڵكه كه ی  زۆرینه ی  كه   گه لێك  وه ك  كورد 
مسوڵمانن و پابه ندی بنه ماكانی ئایینی ئیسالمن له  
هه ر جێگایه ك ئاوه دانی دروست كردبێت له  شێوه ی 
شار و گوند یان به ر له  دروستكردنی ماڵ و خانووی 
ئاوه دانكردنه وه ی  دوای  ڕاسته خۆ  یاخود  خۆی 
ناوچه كه  هه ستاوه  به  دروستكردنی مزگه وت له  و 

ناوچه ی كه  تیایدا نیشته جێ  بووه .
مێژووییه كان  سه رچاوه   له   وردبوونه وه   به  
هه ڵه بجه   ناوچه ی  كه   ڕوونده بێته وه   بۆ  ئه وه مان 
یه كێك بووه  له  مه ڵبه نده  ئاینییه  دیاره كانی كوردستان، 
قوتابخانه   له   زۆر  ژماره یه كی  به شێوه یه ك 
له وانه   هه ڵكه وتوون،  ناوچه یه دا  له و  ئاینییه كان 
خورماڵ،  بیاره ،  ته وێڵه ،  هه ڵه بجه ،  قوتابخانه كانی: 
خه رپانی، بیاوێڵه ، عه بابه یلێ ، سازان، پریس، بێژاوا، 
چرۆسانه ....هتد)1(،  نێرگسه جاڕ،  ئه حمه دبڕنده ، 
بوون  یه ك  هاوزه مانی  قوتابخانانه   له م  هه ندێك 
جارێك  چه ند  جیاجیا  به هۆكاری  هه ندێكیشیان  و 

وێرانبوون و دواتر ئاوه دانكرانه ته وه .
شاره كه یه   گه ڕه كی  كۆنترین  كه   پیرمحه مه د 
گه وره )جامیعه ()2(  مزگه وتی  دروستبوونیدا  له گه ڵ 
گه ڕه كه كه وه   ڕۆژهه اڵتی  باشووری  ده كه وێته   كه  
محه مه ده   شێخ  كوڕی  ئیسماعیلی  شێخ  له الیه ن 
كۆسه  كه  ده كاته  باوكی شێخ عه بدوڵاڵی خه رپانی)3(  
دروستكراوه ، ئه گه رچی له  ڕووی كه ش و هه واوه  
ناوچه كه  زۆر گونجاو بووه  بۆ نیشته جێبوون، به اڵم 
كه   سه ربازییه كان  و  سیاسیی  ڕووداوه   وادیاره  
خۆیان له  ملمالنێ  به رده وامه كانی ئێرانی ـ عوسمانی 
له الیه ك و بابان و ئه رده اڵن له الیه كی تردا ده بینییه وه  
كاریگه ری زۆریان له سه ر گه وره  نه بوونی شاره كه  
داناوه  هه تا نیوه ی دووه می سه ده ی نۆزده یه م، به پێی 
دروستكردنی  مێژووی  مێژووییه كان  سه رچاوه  
هه ژده   سه ده ی  سه ره تاكانی  بۆ  گه وره   مزگه وتی 
و دروستر بۆ سااڵنی )1712ـ1713ز( ده گه ڕێته وه ، 
ئه وه  له كاتێكدا دووه مین مه ڵبه ندی ئاینی له  شاره كه دا 
كه  بنیاتنراوه  بریتییه  له  مزگه وتی ته كیه ی ئه مڕۆ كه  

سه ده ی  یه كه می  نیوه ی  بۆ  بنیاتنانه كه ی  مێژووی 
نۆزده  ده گه ڕێته وه ، مزگه وتی ناوبراو له الیه ن سه ید 
ته كیه   سه ره تاشدا  له   دروستكراوه ،  نه سروڵاڵوه  

بووه  نه ك مزگه وت)4(.
مێژووییه كان  سه رچاوه   له   سه رنجدان  به  
مرۆیی  گه شه ی  كه   ده بێته وه   ڕوون  ڕاستییه   ئه و 
هێواش  زۆر  ڕووبه ره كه ی  فراوانبوونی  و  شار 
ملمالنێ  و  شه ڕ  وادیاره   بووه ،  له سه رخۆ  و 
هه ڵكه وته ی  كه   ئه وه شی  به تایبه تی  به رده وامه كان 
سنووری  خاڵی  دوا  ده كه وته   هه ڵه بجه   جوگرافی 
بابان له سه ره تا و دواتریش ده وڵه تی عوسمانی)له  
هێڵه   له   بووه   یه كێك  بابان(  ڕووخانی  دوای 
گه رمه كانی شه ڕی نێوان الیه نه  به شه ڕهاتووه كان 
و به  به رده وامی مه یدانی شه ڕی الیه نه  ناكۆكه كانی 
له   بڕستی  به ته واوه تی  ئه وه ش  بووه ،  ناوچه كه  
دانیشتوانی ناوچه كه  بڕی بوو، بواری گه شه كردنی 

شاری وه ك پێویست نه داوه .
سه ده ی  دووه می  نیوه ی  له   حاڵه ته   ئه م  به اڵم 
هات،  به سه ردا  گه وره ی  گۆڕانكاری  نۆزده وه  
عوسمانی  ده وڵه تی  كه   ئه وه ی  دوای  به تایبه تی 
ناوچه كانی  له   كرد  جاف  عه شیره ت  له   داوای 
شاره زووردا نیشته جێ  ببێت و به  فه رمانێكیش كه  
له  1869/11/24 دا ده ریكردووه  محه مه د به گ )تا 
ئه وكاته  پله ی پاشایه تی وه رنه گرتووه (ی سه رۆكی 

عه شیره تی جافی كرد به  قایمقامی هه ڵه بجه .
نیشته جێبوونی  له گه ڵ  بوو  هاوكات  ئه وه ش 
زۆری  خه ڵكێكی  و  به گزاده   له   زۆر  ژماره یه كی 
سه ر به  عه شیره تی جاف له و شاره  و دروستبوونی 

گه ڕه كێكی نوێ  له  شاره كه دا)5(.
دوای  كه   كارانه ی  له و  یه كێك  پاشا  محه مه د 
ده ستبه كاربوونی له  شاره كه دا ئه نجامیدا بنیاتنانی 
مزگه وتێك بوو، كه  دواتر به  )مزگه وتی پاشا( ناسرا، 
له مباره یه وه  كه ریم به گی فه تاح به گی جاف ده ڵێت: 
پێنجوێن و ئه ڵه بجه ، كه  ئێسته  دوو قه صه به ن، له  
پێش محه مه د پاشادا دوو دێی بچووك بوون ئه و 
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چایخانه ی  و  حه مام  و  قه یسه ریی  به شار،  كردنی 
له   یه كێ   هه یه ،  مزگه وتیشی  دوو  تێداكردن.... 
ئه ڵه بجه  و یه كێ  له  پێنجوێن، مزگه وتی ئه ڵه بجه ی 
قوتابخانه   ته نانه ت  ئه كا...هتد()6(،  ده وام  ئێسته ش 
به ناوی  هه ڵه بجه ی  مزگه وتی  نێو  ئاینییه كه ی 

محه مه د پاشای جاف خۆیه وه  ناسرابوو)7(.
وه ك  جاف  به گزاده كانی  و  پاشا  به دوا  له وه  
ئاینی  زانایانی  له گه ڵ  زۆرباشیان  په یوه ندی  چۆن 
ڕۆڵێكی  هه ربه وچه شنه ش  هه بوو  سنووره كه دا 
یارمه تیدانی  و  هاوكاریكردن  له   بینی  گرنگیان 
له و ڕووه وه  جێده ستییان  ئاینییه كانیان،  قوتابخانه  

دیار و به رچاوه)8( .
نۆزده   سه ده ی  كۆتاییه كانی  هه تا  به وشێوه یه  
و  ته كیه یه ك  و  مزگه وت  دوو  له   جگه   هه ڵه بجه  
و  مزگه وت  هیچ  جوله كه كان  )كه نیشته (یه كی 
له   به اڵم  نه بووه ،  تێدا  ئاینی  دیكه ی  مه ڵبه ندێكی 
عادیله خانم   )1900( بیستدا  سه ده ی  سه ره تای 
له  به شی  كه  به  خانمی وه سمان پاشا ناسرا بوو 
خواره وه ی گه ڕه كی پیر محه مه د مزگه وتێكی نوێی 
ناسرا)9(.  )خانم(  مزگه وتی  به   دواتر  كه   بنیاتنا 
ئه مین(  محه مه د  )ئه حمه د  گێڕانه وه كانی  به پێی 
له   و  شاره وه   كه ناری  كه وتبوونه   مزگه وته كان 
پشتیانه وه  خانوو ماڵ نه بوو، یان باخ بوو یاخود 

كشتوكاڵ)10(.

وه ك  بیسته دا  سه ده ی  سه ره تای  له و 
سه رچاوه كان ئاماژه ی پێ  ده كه ن هه ڵه بجه  دابه ش 
ببوو به سه ر چه ند گه ڕه كێكدا كه  بریتی بوون له : پیر 

محه مه د، جوله كان، پاشا، سه را)11(، سه باره ت به  
تۆماره كانی  گه ڕه كانه ش  ئه و  دانیشتوانی  ژماره ی 
ئینگلیزه كان  ئاماری  و  عوسمانی  سه رده می 
ژماره ی جیاوازمان پێ  ده ڵێن، به نمونه  شه مسه دین 
ناوه ندی  دانیشتوانی  ژماره ی  سامی)1895( 
به  )3000(كه س  گوڵعه نبه ر)هه ڵه بجه (ی  قه زای 
ده وڵه تی  تری  تۆمارێكی  به اڵم  له قه ڵه مداوه )12(، 
عوسمانی كه  مێژووه كه ی بۆ سه ره تاكانی سه ده ی 
بیسته م ده گه ڕێته وه  ژماره ی دانیشتوانی قه زاكه ی 
به پێی  له كاتێكدا  ئه وه   داناوه)13( ،  )7000(كه س  به  
1919دا  ساڵی  له   كه   ئینگلیزه كان  سه رژمێرییه كی 
ئه نجامیانداوه  ژماره ی دانیشتوانی هه ڵه بجه  بریتی 

بووه  له  )6509(كه س)14(.
دیكه ی   گه ڕه كێكی  1931دا  ساڵی  له   هه ڵه بجه  
به وته ی  سه رباربوو،  بۆ  قوڵكه (  به ناوی)كانییه  
)ئه حمه د محه مه د ئه مین(، )مه ال ئه حمه دی قاوه گیر( 
گه ڕه كه دا  له و  خانووی  كه   بوو  كه س  یه كه م 
گه ڕه كه   بناغه ی  به   بوو  دواتر  و  دروستكرد 
فه تاح)ئابی  شاكیر  دواتر  ساڵ  دوو  نوێیه كه)15( . 
1933( له و گه شته یدا كه  بۆ هه ڵه بجه  و هه ورامان 
ئه نجامیدا، ژماره ی ماڵه كانی هه ڵه بجه ی به  نزیكه ی 

)500( خانوو خه ماڵندووه)16( .
شار،  هێواشه ی  گه شه كردنه   ئه و  سه رباری 
به اڵم ئێمه  له  تۆماره  مێژووییه كاندا هه تا چله كانی 

دیكه   مزگه وتێكی  هیچ  ناوی  ڕابردوو  سه ده ی 
به رچاومان  و  نابیستین  پێشوو  له وانه ی  جیا 
ناكه وێت كه  له  شاره كه دا بنیاتنرابێت، به اڵم دواتر 
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به ناوی  نوێوه   گه ڕه كێكی  دروستبوونی  به هۆی 
هه مان  له   مزگه وتێكیش)1943(  عاشقان(  )كانی 
سه ره تادا  له   نوێیه كه   مزگه وته   بنیاتنرا،  گه ڕه ك 
به  )مزگه وتی تازه ( و دواتر به  )كانی عاشقان( و 
ناسرا)17(،  ساڵح(  مه ال  )مزگه وتی  به   له كۆتایشدا 
ئه وه   ساڵح  مه ال  به ناوی  ناونانه كه شی  هۆكاری 
بووه  كه  له  سه ره تای دروستكردنی مزگه وته كه وه  
هه ڵه بجه   كیمیابارانی  كاره ساتی  ڕوودانی  هه تا 
بووه .  مزگه وته كه   پێشنوێژی  ناوبراو  مامۆستای 
ئه حمه دی  شێخ  حاجی  )خانه قای  دواتریش 
نزیكه ی  دووری  به    1948 ساڵی  له   نه قشبه ندی( 
مزگه وت  هه مان  نزیك  له   مه ترێك   )100 بۆ   50(
بینیوه ،  مزگه وتیشی  ڕۆڵی  كه   دروستكراوه  

خانه قاكه  هه تا ئه مڕۆ به رده وامی هه یه)18( .
په نجاكانی  ده یه ی  به   سه باره ت  هه رچی 
له   مزگه وت  چوار  ته نها  ئه وا  ڕابردووه   سه ده ی 
له :  بریتین  ئه وانیش  كه   بنیاتنراون،  شاره كه دا 
ئه حمه دی)19(، كه  ده كه وێته  گه ڕه كی جوله كانه وه  
دروستكرا،  جوله كه كانی  گه ڕانه وه ی  دوای  و 
گه ڕه كی  له    )1955( داراالحسان  هه روه ها 
دروستكراوه ،  دروستبوو  تازه ی  قوڵكه ی  كانییه  
كه    )1956( دارالسالم  مزگه وتی  هه روه ها 
ده كه وێته  به شی خواره وه ی گه ڕه كی پیرمحه مه د، 
ژماره ی  زیادبوونی  و  شار  گه شه كردنی  له گه ڵ 
ئاڕاسته ی  به   محه مه د  پیر  گه ڕه كی  ماڵه كانی 
مزگه وته   ئه م  شاره كه   باشووری  به شی 
به   سه باره ت  هه رچی  درووستكرا،  نوێیه ش 
هاوكاته   دروستكردنه كه ی  چواره مه ،  مزگه وتی 
له   عێراق  له   حكومڕانی  سستمی  گۆڕانی  له گه ڵ 
پاشایه تییه وه  بۆ كۆماریی)14ی ته موزی 1958(، 
ڕه وتی  له   نه بووه   به ده ر  هه ڵه بجه ش  وادیاره  
ڕووداوه   ئه و  كاریگه ری  و  گۆڕانكارییه كان 
ڕووداوه   ئه و  دوابه دوای  هه ربۆیه   مێژووییه ، 
سه روو  له   شاره كه دا  له   نوێ   مزگه وتێكی 
مزگه وتی گه وره )جامیعه (وه  به  دووری )100 بۆ 

200( مه ترێك دروست ده كرێت و به ناوی سستمه  
به وشێوه یه   )جمهوری(،  ناوده نرێت  نوێیه كه وه  
ئیسرائیل  بۆ  جوله كه كان  گه ڕاه نه وه ی  به هۆی 
ئه و  نوێیه وه   گه ڕه كه   ئه و چه ند  دروستبوونی  و 

چوار مزگه وته  نوێیه ش له  شاره كه دا بنیاتنران.
له گه ڵ  شه سته كانیش،  به ده یه ی  سه باره ت 
گه ڕه كه   دروستبوونی  و  شار  فراوانبوونی 
نوێیه كاندا چه ند مزگه وتێكی نوێش له  شاره كه دا 
مێژووی  له   وردی  به   ئه گه ر  دروستكران، 
ده بینین  ڕابمێنین  مزگه وتانه   ئه و  دروستبوونی 
هۆكار(  گه لێك  )له به ر  شار  گه شه كردنی  هه م 
مزگه وته كانیشی  ژماره ی  زیادبوونی  هه م  و 
جار  هه ندێك  به شێوه یه ك  بوون،  ناسرووشتی 
ساڵێك  چه ند  به   گه ڕه كێك  دروستبوونی  دوای 
به   هه ستاون  گه ڕه كه   ئه و  دانیشتوانی  دواتر 
گه ڕه كه كه یاندا،  له نێو  مزگه وتێك  دروستكردنی 
ده كه وێت،  به رچاو  دواتردا  حاڵه ته كانی  له   وه ك 
چه ند  دروستكردنی  سه ره تای  له   هه ر  یاخود 
ماڵێكدا كه  دواتر بووه  به  بناغه ی دروستكردنی 
نوێ   مزگه وتێكی  شاره كه دا  له   نوێ   گه ڕه كێكی 
دروستكراوه ، به نمونه  ماوه ی ده یه ی شه سته كانی 
ئیمامی  مزگه وتی  هه ردوو  ڕابردوو  سه ده ی 
ئیسماعیل   شێخ  مزگه وتی  و   )1967( غه زالی 

)1969( دروستكراون)20(.
مزگه وتی  دوو  حه فتاكانیشدا  سه ره تای  له  
حاجی  و  شافیعی)1970(  به ناوه كانی:  نوێ  
هه ردوو  دروستكردنی  كران،  محه مه د)21()1971( 
زیادبوون  به   په یوه ندی  دیسان  ناوبراو  مزگه وتی 
هه بوو  نوێوه   گه ڕه كی  و  كۆاڵن  دروستبوونی  و 
له  شاره كه دا، یه كه میان ده كه وته  به ری ڕۆژهه اڵتی 
شار، ئه وه ش دوای ئه وه ی كه  شار به  ئاڕاسته ی 
كردووه ،  گه شه كردن  به   ده ستی  شار  ڕۆژهه اڵتی 
له   مه ترێك  سه د  چه ند  دووری  به   دووه میشیان 
خوارووی مزگه وتی غه زالیی و له  به شی باشووری 

شاره كه دا دروستكراوه .
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ئهومزگهوتانهیكهلهنێوان
سااڵنی)1978-1988(دروستكراون

گونده   ڕاگواستنی  پالنی  چوارچێوه ی  له  
سنوورییه كانی كوردستاندا كه  ڕژێم ناوی لێنابوو 
له   گوند   )91( نزیكه ی  ئاسایش)1978(،  پشتێنه ی 
سنووری قه زای هه ڵه بجه  ڕاگوێزران، دانیشتوانی 
كه   زۆره ملێدا  ئۆردووگای  پێنج  له   گوندانه   ئه و 
ڕژێم ناوی لێنابوون گوندی هاوچه رخ كۆكرانه وه  
به   ئۆردووگایانه   له و  دوو  كران،  نیشته جێ   و 
ته نیشت ناوه ندی شاری هه ڵه بجه وه  دروستكران، 
ئۆردووگاكانی  له   بوون  بریتی  ئه وانیش  كه  
عه نه ب)22(  و زه مه قی، یه كه میان ده كه وته  به شی 
ئه وی  و  شار  ڕۆژهه اڵتی  باكووری  و  باكوور 
دیكه شیان ده كه وته  به شی باشووری شاره كه وه ، 
زۆر  ئێجگار  ژماره یه كی  ئۆردووگایه   دوو  ئه م 
ڕاگوێزراوانه یان  گونده   ئه و  دانیشتوانی  له  
خزمه تگوزارییه   ئه و  له نێو  كرا،  نیشته جێ   تێدا 
ئۆردووگاكاندا  له نێو  ڕژێم  كه   سه ره تاییانه دا 

مزگه وتێك  تاكه   دروستكردنی  دروستیكرد، 
دواتر خه ڵكی  به اڵم  ئۆردووگایه كدا،  هه ر  له   بوو 
ژماره یه ك مزگه وتی دیكه یان له نێو ئۆردوگاكاندا 

دروستكرد.
له گه ڵ  هاوزه مان  بڵێین  كه   خۆیه تی  جێی 
و  زۆره ملێیانه   ئۆدووگا  دوو  ئه و  دروستكردنی 
گه ڕه كه كانی  ژماره ی  ناویان،  مزگه وتانه ی  ئه و 
كرد،  زیادبوون  له   ڕووی  به خێرایی  هه ڵه بجه ش 
چونكه  به شێك له و خه ڵكانه ی كه  له  ئۆردووگاكاندا 
خانوویان  شاریشدا  له نێو  دواتر  نیشته جێكران 
نێو  نه چوونه   له  سه ره تاوه   یاخود هه ر  دروستكرد 
ئۆردووگاكان و له  كه ناره كانی شاردا ده ستیان به  
دروستكردنی گه ڕه كی نوێ  كرد، له گه ڵ زیاتر بوونی 
نوێش  مزگه وتی  ژماره یه ك  گه ڕه كه كاندا  ژماره ی 
دروستكران، به گشتی ئه و مزگه وتانه ی كه  له  دوای 
ڕاگوستنی گونده  سنوورییه كان له نێو ئۆردووگاكانی 
شاردا  نوێیه كانی  گه ڕه كه   و  عه نه ب  و  زه مه قی 

دروستكران، بریتین له مانه ی خواره وه :
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ئه و  ژماره ی  بڵێین،  كه   خۆیه تی  جێی 
مزگه وتانه ی كه  له  گونده كاندا وێران و خاپوور 
كران زۆر زیاتر بوون له  ژماره ی ئه و مزگه وته  
ئۆردووگاكانی  له   ڕاگوێزراوه كان  كه   نوێیانه ی 
شاردا  نوێیه كانی  گه ڕه كه   و  عه نه ب  و  زه مه قی 
دروستیان كردوون، چونكه  ژماره ی گونده كان به  
ده یان بوون و هه ریه كه شیان خاوه نی مزگه وتی 
ژماره ی  له كاتێكدا  ئه وه   بوون،  به خۆیان  تایبه ت 
ئۆردوگاكان  شار  ناو  بنیاتنراوه كانی  مزگه وته  
ڕێژه یه   له و  زۆر  دروستیان  ڕاگوێزراوه كان  كه  

كه متر بوو.

ئهومزگهوتانهیكهلهنێوان
سااڵنی)1992-2003(دروستكراون

هه ڵه بجه  شار  كیمیابارانی  كاره ساتی  دوای  له  
بوو به  وێرانه ، خه ڵكه كه ی هه تا دوای ڕاپه ڕینه كه ی 
و  سوپا  پاشاكشه ی  و   1991 ساڵی  به هاری 
ناوچه كانی  له   عێراقی  حكومه تی  داموده زگاكانی 
كوردستان به گشتی و سنووری هه ڵه بجه  به تایبه تی 
هه روه ك  شاره كه یان،  بۆ  بگه ڕێنه وه   نه یانتوانی 
شێوه ی  به هه مان  شاریش  مزگه وته كانی  زۆربه ی 
حكومه ت  داموده زگاكانی  بینای  و  مااڵن  خانووی 
وێرانبوون  و  كاولكاریی  شااڵوی  ڕووبه ڕووی 
گه ڕانه وه ی  و  ڕاپه ڕین  دوای  له   به اڵم  بوونه وه ، 
خه ڵكی بۆ شاره كه  هه روه ك چۆن ده ستیان كرده وه  
ماڵ  بنیاتنانه وه ی  دروستكردنه وه و  به  سه رله نوێ  

ده ستی  هه ربه وچه شنه ش  خانووه كانیان)25(  و 
مزگه وته كانی  به   گه یانده وه   ئاوه دانكردنه وه یان 
نه وه ده كانی  ده یه ی  ته ماشای  ئه گه ر  به اڵم  شار، 
چه ند  له   جگه   ده بینین  بكه ین  ڕابردوو  سه ده ی 
مزگه وتێكی كه م هیچ مزگه وتێكی نوێ  له  شاره كه دا 
بنیاتنه نراوه ، چونكه  خه ڵكی به  درێژایی ئه و سااڵنه  
سه رگه رمی بنیانانه وه  و ئاوه دانكردنه وه ی مزگه وته  
وێرانكراوه كانی شار بوون، ڕه نگه  ئه وه ش هۆكاری 
له   بریتین  گرنگترینیان  كه   هه بێت،  خۆی  تایبه تی 

مانه ی خواره وه :
هه ڵه بجه   كیمیابارانی  كاره ساتی  دوای  1ـ 
خه ڵكه كه ی ئاواره ی واڵتان و شاران بوون و كران 
گشتییه كه ی  لێبوردنه   دوای  دڕك،  ناو  ئاردی  به  
حكومه تی عێراق، حكومه ت نه ك هه ر بواری ئه وه ی 
شاره كه یان،  بگه ڕێنه وه   ناوچه كه   خه ڵكی  كه   نه دا 
به ڵكو ناوچه كه ی كرد به  ناوچه كه یه كی سه ربازی 
فه رمانێك  به   حسه ین  سه دام  ته نانه ت  قه غه كراو، 
سڕییه وه ،  عێراق  نه خشه ی  له سه ر  هه ڵه بجه ی 
شاره كه   خه ڵكی  له   زۆر  به شێكی  وایكرد  ئه وه ش 
له و واڵت و شار و ناوچانه ی كه  دوای كیمیاباران 
تر  جارێكی  و  ببن  نیشته جێ  گیرسابوونه وه   لێی 

نه گه ڕێنه وه  بۆ شاره كه ی خۆیان)26(.
2ـ له  دوای ڕاپه ڕینی ساڵی 1991 ئه و خه ڵكانه ی 
كه  گه ڕانه وه  سه رقاڵی سه رله نوێ  بنیاتنانه وه ی ماڵ 
و خانوو و مزگه وته  كۆنه كانی خۆیان بوون، نه ك 

بنیاتنانی گه ڕه ك و مزگه وتی نوێ .

پاشا و به گزاده كانى جاف ڕۆڵێكى گرنگيان بينى 
له  بنياتنان و هاوكاريكردنى مزگه وته كانى

 سنوورى هه ڵه بجه دا

;
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3ـ خراپی ڕه وشی سیاسی ناوچه كه  به  درێژایی 
ده یه ی نه وه ده كانی سه ده ی ڕابردوو، به وپێیه ی كه  
به شێكی زۆری شه ڕی ناوخۆ خزێنرایه  سنووره كه ، 
بڕی  سنووره كه   و  شاره كه   خه ڵكی  له   بڕستی 
كه   خه ڵكانه شی  له و  ژماره یه ك  ته نانه ت  بوو، 
گه ڕابوونه وه  بۆ شاره كه  ناچاربوون به جێی بهێڵن 
و ڕوو له  شاره كانی تر به تایبه تی سلێمانی بكه ن و 

له وێ  بگیرسێنه وه  و نیشته جێ  ببن.
ده یه ی  به درێژایی  وایانكرد  فاكته رانه   ئه و 
له   ڕوو  شار  هه ر  نه ك  بیسته م  سه ده ی  كۆتایی 
له   ڕوو  به ڵكو  نه كات،  فراوانبوون  و  گه شه كردن 
به   ده بینین  له به رئه وه   بكات،  زیاتر  پوكانه وه ی 
ئه وانیش  مزگه وت  چوار  ته نها  ده یه   ئه و  درێژایی 
كه   دروستكراون،  شاردا  كۆنه كانی  گه ڕه كه   له نێو 

بریتی بوون له :

له وه  به دوا هه تا ساڵی 2003 ڕه وشه كه  نه ك هه ر 
ڕێكخراوی  و  گرووپ  به ڵكو  نه بووه یه وه ،  ئاسایی 
دیكه ی چه كداری ناته با له نێو یه كدا بۆ سنووره كه  
سه رباربوو، ئه وه ش بارگرانییه كی ئێجگار گه وره ی 
خه ڵكی  دروستكردبوو،  ناوچه كه   دانیشتوانی  بۆ 
ناوچه كه  به ته واوی بێزار و ماندوو ببوون به ده ست 
و  پڕوكێن  تاقه ت  چه كدارییه   و  سیاسیی  ملمالنێ  
شاره كه   بۆیه   سنووره كه وه ،  ماڵوێرانكه ره كانه وه  
له   نوێیه ی  هه لومه رجه   ئه و  و   2003 ساڵی  هه تا 
به دیهات  به تایبه تی  ناوچه كه   و  به گشتی  عێراق 
و  گه ڕه ك  نه بینی،  به خۆیوه   وای  گه شه كردنێكی 

مزگه وتی نوێش له  شاره كه دا دروست نه كران.

گهشهكردنیناسرووشتیژمارهی
گهڕهكومزگهوتهكانیههڵهبجه)2018-2003(

له  دوای ساڵی 2003وه  به هۆی ئاساییوونه وه ی 
گرووپه   نه مانی  و  ناوچه كه   بارودۆخی 
چه كدارییه كان له  سنووره كه  و گۆڕانی بارودۆخی 
ئابووری خه ڵكی به هۆی ئه و هه لومه رجه  نوێیه ی 
هاته   به تایبه تی  كوردستان  و  به گشتی  عێراق  له  
ته واوی  به ڵكو  هه ڵه بجه ،  ته نها  نه ك  ئاراوه ، 
شاره كانی كوردستان ڕووبه ڕووی گه شه كردنێكی 
نه خشه   و  به رنامه   بێ   خێرای  ناسرووشتی 
بوونه وه ، فاكته ری سه ره كیش  بۆ ڕوودانی ئه م 

حاڵه ته  بریتی بوو له :

1ـ باشبوونی ڕه وشی ئابووری خه ڵكی.
2ـ كۆچی به لێشاوی گوندنشینان بۆ شاره كان.

له   حكومه ت   به رنامه یی  و  پالن  بێ   3ـ 
به رامبه ر ئه و گه شه كردنه  خێرا و كتوپڕه ی كه  
ڕووی له  شاره كان كرد، هه روه ك گه شه كردنه كه  
له بری  پێشكه وتوو  واڵتانی  به پێچه وانه ی 
گه شه   ستوونی  ئاستی  له سه ر  شار  ئه وه ی 
كه مترین  له   خه ڵك  زۆرترین  بۆئه وه ی  بكات، 
سوودێكی  ئه وه   كه   ببن،  نیشته جێ   ڕووبه ردا 
و   حكومه ت  و  خه ڵك  بۆ  گه وره ی  ئێجگار 
نوێیانه   ناوچه   ئه و  بۆ  خزمه تگوزاری  ئاستی 
ئاستی  له سه ر  به خێرایی  هه یه ، شاره كان زۆر 
بارگرانییه كی  ئه وه ش  كرد،  گه شه یان  ئاسۆیی 

گه وره ی بۆ حكومه ت و خه ڵكیش دروستكرد.
گه شه كردنه   ئه م  له گه ڵ  هاوزه مان 
ناسرووشتییه ی شاره كاندا ژماره ی مزگه وته كانی 
ڕێنماییه كانی  و  یاسا  له   دوور  شاره كانیش 
زیاديان  به خێرایی  زۆر  ژماره یان  حكومه ت 
ئه م  به رچاوی  هه ره   نمونه یه كی  هه ڵه بجه   كرد، 
حاڵه ته یه ، ئه و مزگه وتانه شی كه  له م ماوه یه دا له  
هه ڵه بجه  دروستكراون بریتین له مانه ی خواره وه :
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دیكه ش  مزگه وتی  دوو  له مانه ش  جيا   
چه ند ساڵێكه  دروستكراون، به اڵم  ته واو نه كراون، 
نزیكه   و  شاره كه   ڕۆژهه اڵتی  ده كه وێته   یه كه میان 
ده كه وێته   دووه میشیان  شار،  گه وره ی  پاركی  له  
قوتابخانه ی شه هید  و  ئاوا  هه سه ن  گوندی  نێوان 

عه بدولڕه حمان.
ئهنجام

ئه م  ئه نجامدانى  دواى  توێژه ر  وه ك  ئێمه  
ده رئه نجام،  كۆمه ڵێك  به   گه يشتين  توێژينه وه يه  
هه ندێكيان  به   ئاماژه   به كورتى  لێره دا  ده كرێت  كه  
سه رنجه كانيش  و  توێژينه وه كه   ئه گه رچى  بكه ين، 
له وه  زياترييان به  به ره وه  هه يه  كه  ئێمه  لێره دا لێى 

دواوين و خستوومانه ته  ڕوو  :
هه ڵه بجه يان  كه   ئه وانه ى  كارى  يه كه مين   *
مزگه وتێك  بنياتنانى  له   بوو  بريتى  ئاوه دانكرده  وه  
ته نانه ت  گه وره )جاميعه (يه ،  مزگه وتى  ئه ويش  كه  

هه ر خۆيان زاناى ئايينى بوون.
* وه ك ئه وه ى سه رچاوه  مێژووييه كان ئاماژه يان 
هه ڵه بجه ،   ئاوه دانكردنه وه ى  دواى  له   پێكردووه  
شاره كه  و سنووره  جوگرافييه كه ى بوون به  يه كێك 
ئاينييه كانى باشوورى  ناوه نده  گرنگه   له  مه ڵبه ند و 
كوردستانى ئه مڕۆ، به شێوه يه ك ده يان قوتابخانه ى 
ئايينى له  سنوره كه  هه بوون، له نێو ئه و قوتابخانانه دا 
له  گه وره  زانايان وانه يان  ئێجگار زۆر  ژماره يه كى 

گوتووه ته وه  و خه ڵكييان پێگه ياندووه .
شار  گه شه كردنى  كه   كاتانه ى  ئه و  هه تا   *
سرووشتى و له سه رخۆبوو، ژماره ى مزگه وته كانيش 
ده ست  په نجه كانى  له   ژماره يان  ته نانه ت  كه مبوون، 
و  فراوانبوون  ئه و  به هۆى  به اڵم  نه ده كرد،  تێپه ڕى 
نێوان  ماوه ى  له   كه   ناسرووشتييه  ى  گه وره بوونه 
ڕوويدا   )2018-2003( و   )1988-1978( سااڵنى 
ژماره ى مزگه وته كانيش زۆر به خێرايى زياديان كرد.
له   مزگه ته كان  نێوانی  جێگادا  هه ندێك  له    *
ئه وه ی  به بێ   تێپه ڕناكات،  مه ترێك  سه د  چه ند 
مزگه وتی  بنیاتنانی  به   پێویستییان  گه ڕه كانه   ئه و 

ساڵى بنياتنانناوى مزگه وت

2004النبی

2005-2006به هه شت

2006به ختیاری

2007قازی محه مه د

2007شێخ عارفی تاوێره یی

حاجى قادرى ئيمامى

2009فیرده وس
2010سه اڵوات

1431/2010ككوردستان

2010حاجی شه هالی حه مه ی فه ره ج

2011مه حوی

1423/2011كوه یسی قه ره نی

1433/2012كهاوكاری

عه بدولكه ریمی  مه ال  مامۆستا 
موده ڕیس

1434/2013ك

2013/ 1434كشێخ محه مه دی خاڵ

1435/2014ككاك ئه خمه دی موفتی زاده 

2014نورسی

1435/2014كالله  اكبر

2014حاجی ساڵح

2017مه دینه 

2015قبا ء

2010ڕاشیدین

2012ئیمام ئه حمه د

2016ئاشتی
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نوێ  هه بێت، ئه وه  له كاتێكدا ئه و گه ڕه كانه  ئاتاجی 
خزمه تگوزاری دیكه ی جۆراوجۆری زۆر پێویست 
خه ڵك  ئاینی  باوی  هه ڵه ی  تێگه یشتنی  بوون، 
خۆبه دوورگرتن  و  مزگه وت  دروستكردنی  بۆ 
قوتابخانه ،  بنیاتنانی:  وه ك  پڕۆژه ی  و  كار  له  
پارك،  ساوایان،  باخچه ی  دایه نگا،  نه خۆشخانه ، 
وایكرد  ئاوه ڕۆ...هتد  و  ڕێگاوبان  پرد،  باخچه ، 
به راورد  به   زیاتربن  زۆر  مزگه وته كان  ژماره ی 
به  پڕۆژه كانی دیكه ، ئه وه  له كاتێكدا ئاینی ئیسالم 
دووره  له م تێڕوانینه  هه ڵه  و بنیاتنانی ئه و كار و 
پڕۆژانه ی دیكه  له  ڕووی ئاینییه وه  ئه گه ر خێریان 

له  مزگه وت زیاتر نه بێت ئه وا كه متر نییه .
ڕێنماییه كانی  و  مه رج  به   نه دان  گوێ    *
حكومه ت و وه زاره تی ئه وقاف و كاروباری ئاینی 
دووری  به نمونه :  مزگه وته كاندا،  بنیاتنانی  له كاتی 
نێوان مزگه وته كان، شێواز و كوالێتی مزگه وته كان 
و ڕووبه ریان، له گه ڵ ئه وانه شدا نه بوونی هاوكاریی 
و په یوه ندی له  نێوان دام و ده زگاكانی په یوه ست 
دیاریكردنی  و  ڕێكخستن  به مه به ستی  بابه ته   به م 
جێبه جێكردنی  و  مزگه وته كان  جێگای  و  شوێن 
ڕێنماییه كانی وه زاره تی ناوبراو فاكته رێكی دیكه ی 

ئه م حاڵه ته  ناسرووشتییه یه .
جگه له   ئه وانه ش  سه رباری   *
محه مه دی  شێخ  و  قه ره نی  مزگه وته كانی)وه یسی 
له الیه ن  شار  تری  مزگه وته كانی  ته واوی  خاڵ( 
خه ڵكى خێرخوازه وه   دروستكراون، واته  حكومه ت 
یان هه ر ڕۆڵی نه بووه  یاخود ڕۆڵه كه ی زۆر كه م 
وایكردووه   ئه وه ش  دروستكردنیاندا،  له   بووه  
خه ڵك وه ك پێویست پابه ندی مه رج و ڕێنماییه كانی 
حكومه ت نه بێت له كاتی بنیاتنانی ئه و مزگه وتانه دا.

ژماره ی  پێویستی  به پێی  مزگه وته كان   *
و  نه كراون  دروست  گه ڕه كه كان  دانیشتوانی 
هه ره   زۆربه ی  به گشتیش  جیاوازه ،  ڕووبه ریان 
زۆریان له سه ر یه ك شێواز و ته رز و زۆر ساده  

مۆركێكی  و  سیما  هیچ   دروستكراون،  ساكار  و 
ئه وه ی  وه ك  دیارنییه ،  پێوه   كورده وارییانه یان 
و  عه ره بی  واڵتانی  و  ئێرانیی  و  تورك  له الی 
ئیسالمیدا ده یان بینین. ڕوونتر بڵێین هه تا ئه مڕۆش 
شێوازێكی هه نده سی دیاریكرو نیه  كه  مزگه وته كانی 
له الی  ئه وه ی  وه ك  بناسرێته وه   پێ   كوردستانی 

تورك و ئێرانییه كان هه یه .
مزگه وته كان  ناونانی  ئه وانه شدا  له پاڵ   *
زۆر بێ  به رنامه  و هه ڕه مه كییه  و له م ڕووه وه  
پرس به الیه نی په یوه ندیدار نه كراوه  و ناكرێت، 
دروستكه ری  كه   خه ڵكانه ی  ئه و  جار  زۆربه ی 
بۆ مزگه وته كان  ناو  مزگه وته كانن هه ر خۆیان 
ناو  كتوپڕ  به شێوه یه كی  یاخود  ده كه ن  دیاری 
له و مزگه وتانه  ده نێن به بێ  ئه وه ی پرس و ڕاوێژ 
به  كه سانی شاره زا و په یوه ندیدار له م ڕووه وه  
بكرێت، ئه م حاڵه ته  وایكردووه  هه ندێك جار ناو 
دووباره بوونه ش له ناوی مزگه وته كاندا ڕووبدات 
و  مزگه وته كان  دروستكه رانی  ئه وه ی  به بێ  
خستبێته   سه رنجیان  په یوه ندیداره كان  الیه نه  
سه ر ئه م بابه ته ، به نمونه  هه ر له نێو هه ڵه بجه دا 
هه یه :  بوونیان  ناوانه   به م  مزگه وتانه   ئه م 
خه تاب(،  كوڕی  عومه ری   ، فاروق  )عومه ری 
)رسوالله  ، النبی(، ئه بوبه كری صدیق، الصدیق(، 

)الله  اكبر(...هتد.
* تێبينى ئه وه ش ده كرێت به شێك له  مزگه وته كان 
نۆژه نكردنه وه يان  ياخود  له  دواى دروستكردنه وه  
ناوه كانيان گۆڕانكارييان به سه ردا هاتووه، به نمونه  
)النبى(  عيززه دين(،  )شێخ  به   گۆڕاوه   )غه مامه ( 

گۆڕاوه  به  )رسوالله( . ..هتد.
* به هۆى ئه و ڕووداو و تراژيديانه ى كه  به سه ر 
ناوچه كه دا هاتوون، زۆرێك له  مزگه وته كان زياد له  
چه ند جارێك ڕووبه ڕووى ڕووخان و  وێرانبوون 

بوونه ته وه ، به اڵم دواتر ئاوه دانكراونه ته وه .
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* ئه وه ی تێبینی ده كرێت له  ناونانی مزگه وته كاندا 
ده وڵه مه ندی  فه رهه نگی  و  مێژوو  به كه می  زۆر 
ناوچه كه  و كوردستان به گشتی له به رچاو گیراوه ، 
چه ند  له م  كه   نه بێت  مزگه وت  ژماره یه ك  له   جگه  
ساڵه ی دواییدا بنیاتنراون وه ك: مه ال عه بدولكه ریمی 
نورسی،  زاده ،  موفتی  ئه حمه دی  كاك  موده ڕیس، 
له   ده بوو  له كاتێكدا  ئه وه   خاڵ،  محه مه دی  شێخ 
ناوچه كه   تایبه تمه ندی  مزگه وته كاندا  ناونانی 
و  به گشتی  كوردستان  چونكه   بگیرایه ،  له به رچاو 
نزیكی  و  دوور  مێژووی  له   به تایبه تی  ناوچه كه  
خۆیدا خاوه نی ده یان گه وره : زانای ئایینی، شاعیر، 
ئه و  ناونانی  سیاسییه ،  و  كۆمه اڵیه تیی  كه سایه تی 
كه   گه ورانه وه ،  كه سایه تییه   ئه و  به ناوی  مزگه تانه  
ڕۆژگارێك خزمه تیان كردووه  و زیاده یان بۆ سه ر 
زمانی  و  فه رهه نگ  و  مێژوو  و  ئایینی  زانستی 
ده بوو  جددی  ئاوڕدانه وه یه كی  هه بووه   كوردی 
ده توانین  بۆیه   ناوچه كه ،  فه رهه نگی  و  مێژوو  له  

له   مێژووییه   زوڵمێكی  فه رامۆشكردنیان  بڵێین 
به تایبه تی،  ناوچه كه   و  به گشتی  كورد  مێژووی 
ڕابردووی  ئاگاداری  خه ڵكی  وایكردووه   ئه وه ش 
له   بژی  قوڵدا  نائاگاییه كی  له   و  نه بێت  خۆی 
به رامبه ر مێژوو و فه رهه نگی ده وڵه مه ندی خۆیدا، 
هه رئه وه ش فاكته رێكی سه ره كییه  بۆئه وه ی خه ڵكی 
هیچ جۆره  هه ستێكی شانازی له ال دروست نه بێت 
و هه میشه  خۆی پێ  كه م بێت له  به رامبه ر گه النی 

تری ناوچه كه دا.
كه   پێشووتر  كه   ده كرێت  ئه وه ش  تێبينى   *
ڕابردوودا  له   شار  مزگه وته كانى  زۆر  به شێكى 
ڕۆڵی خوێندنگاشیان بينيوه  ته نانه ت سه رده مانێك 
تاكه  سه رچاوه ی خوێندن و فێربوون بوون، به اڵم 
له  ئێستادا به هۆی بوونی خوێندنی میریی له الیه ك 
ڕێژه ی  تره وه    له الیه كی  حكومه ت  بوارنه دانی  و 
فه قێ  و قوتابخانه  ئاینییه كانى نێو مزگه وته كان زۆر 

كه مبووه ته وه .

سهرچاوهوپهراوێزهكان

1ـ بۆ زانیاری زیاتر بڕوانه : د.عماد عبالسالم رؤوف: مراكز ثقافية مغمورة 
فى كردستان، ط1، مطبعة خانى)دهۆك(، مؤسسة موكريانى للبحوث والنشر، 
2008؛ مامۆستا مه ال عه بدولكه ریمی موده ڕڕیس: ڕۆژگاری ژیان)یادداشت 
و بیره وه رییه كانی مامۆستا مه ال عه بدولكه ریمی موده ڕڕیس(، ئاماده كردنی 
؛  باڵوكراوه ی كوردستان)سنه (، 1394شه مسی  مه حمودی، چ1،  ڕه ئووف 
ئاماده كردنی محه مه د  بنه ماڵه ی زانیاران،  مه ال عه بدولكه ریمی موده ڕیس: 

عه لی قه ره داغی، چ1، چاپخانه ی شه فیق، به غدا، 1984(
كه   ده گه ڕێته وه   بۆئه وه   مزگه وتی)جامعه (  به   ناوهێنانی  هۆكاری  2ـ 
هه ینی  نوێژی  كه   بووه   شاره كه   مزگه وتی  تاكه   و  مزگه وت  یه كه مین 
تیادا  دیكه ی  مزگه وته كانی  و  ببێت  گه وره   شار  به رله وه ی  تیاداكراوه ، 
دروست بكرێت. )چاوپێكه وتنی توێژه ر له گه اڵ شێخ محه مه د خالید موفتی، 

هه ڵه بجه ، 2013/12/11(
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عه بدوڵاڵی  شێخ  باره ی  له   زیاتر  زانیاری  بۆ  3ـ 
محمد  عبدالكريم  بڕوانه :  باپیری  و  باوك  و  خه رپانی 
بنشره  وادين، عينى  العلم  علماؤنا فى خدمة  المدريس: 
؛  ص338ـ340   ،1983 ط1،  القرداغى،  على  محمد 
زانیاران،  بنه ماڵه ی  موده ڕیس:  عه بدولكه ریمی  مه ال 
قه ره داغی، چ1، چاپخانه ی  ئاماده كردنی محه مه د عه لی 

شه فیق، به غدا، 1984، ل191ـ197.
نه جیب(ی  )سه ید  گێڕانه وه كانی  به پێی  4ـ 
به مه به ستی خوێندن  نه سرۆڵاڵ  ( سه ید  نه وه ی)1932- 
ڕۆژهه اڵتی  پاوه ی  نزیك شاری  )خانه گا(ی  گوندی  له  
كوردستانه وه  ڕوویكردووه ته  ته كیه ی تاڵه بانی له  شاری 
گه ڕانه وه یدا  له   خوێندن  ته واوكردنی  دوای  كه ركوك، 
باكووری  دووری  كیلۆمه تر  چه ند  بێژاوه ی  گوندی  له  
ڕۆژئاوای هه ڵه بجه  ده گیرسێته وه  و ده بێته  مه الی ئه و 
گونده ، ئه وه ش دوای ئه وه ی كه  سه ید عه بدولڕه حیمی 
تاوگۆزی)مه وله وی شاعیر( له  كاری مه الیه تی ئه و گونده  
دواتر  به اڵم  نه ورۆڵی،  ناوچه ی  ڕووده كاته   و  نامێنێت 
له سه ر داوای دانیشتوانی گوندی هانه سووره ی ناوچه ی 
نه ورۆڵی ڕووده كاته  ئه و گونده  و له وێ  ده گیرسێته وه  
له   نه سروڵاڵ  سه ید  ده بێت،  نیشته جێ   به یه كجاری  و 
پاش گه وره كردن و نۆژه نكردنه وه ی مزگه وتی گوندی 
دروست  ته كیه یه ك  ئه وكاتیش  هه ڵه بجه ی  له   ناوبراو، 
بووه   ته كیه   بنه ڕه تدا  له   ئاینییه   مه ڵبه نده   ئه م  ده كات، 
له م  كه   مێژووییه كانیش  به ڵگه   نه بووه ،  مزگه وت  و 
ئه م  نوسینی  بۆ  به ستراوه   پێ   پشتیان  توێژینه وه یه دا 
)چاوپێكه وتنی  ده سه لمێنن.  بۆچونه   ئه م  ڕاستی  بابه ته  
عه بدولڕه حیم،  سه ید  نه جیب  سه ید  له گه ڵ  توێژه  
نه ك مزگه وتی  بێت  به وپێیه ش  هه ڵه بجه ، 2018/7/11(، 
باوه   شاره كه دا  خه ڵكی  له نێو  وه ك  ئه مڕۆ  ته كیه ی 
كۆنترین مزگه وتی هه ڵه بجه  نیه ، به ڵكو هه ر له  بنه ڕه تدا 
دیكه شه وه   له الیه كی  بووه ،  ته كیه   و  نه بووه   مزگه وت 

مه وله وی)1882-1806(  ژیانی  بده ینه   سه رنج  ئه گه ر 
به   و پڕۆسه ی خوێندن و دواتر گه ڕانه وه یی و بوون 
ته كیه كه ی  مزگه وتی  كه   زیاتر ڕووندبێته وه   ئه وه   مه ال 
مزگه وتی  دوای  سه ده   یه ك  نزیكه ی  نه سروڵاڵ  سه ید 
له باره ی  زیاتر  بۆزانیاری  دروستكراوه .  گه وره  
موده ڕیس:  عه بدولكه ریمی  بڕوانه )مه ال  مه وله وییه وه  
گۆران،  لێكۆڵینه وه یه كی  چه ند  مه وله وی)له گه ڵ  دیوانی 
قادر  ئه وه ر  ساڵح،  مه ال  حكیم  مه الكه ریم،  محه مه دی 

محه مه د(، چ1، سلێمانی، 2006، ل15-13(
له   كورد  كۆمه ڵكوژی  عادل صدیق:  بڕوانه :  5ـ   
جه نگی ئێرانـ  عێراقدا هه ڵه بجه )1988/3/16( به نمونه ، 
2018، ل21- ـ سلێمانی،  كوردستان  ڕێنوێن،  چاپی 

باڵوكراوه كانی  له   چ1،  هه ڵه بجه )1930-1889(،   .32
پڕۆژه ی تیشك، كۆمپانیای چاپ و په خشی نوسه ر، 

2008، ل53-52.
 6ـ كه ریم به گی فه تاح به گی جاف: ، ل186-185.

عموميه)1317ك(،  معارف  نضارت  سالنامه  7ـ 
ايكنجى سنه، مطبعه عامره، دارالخالفة العلميه، ل1412.

مه المحه مه دی چرۆسانی:  ه.س، ل1413-1412.  8ـ 
فه قێیه تی،  سه رده می  به شێكی  و  مناڵی  یادداشته كانی 
مه الكه ریم،  محه مه دی  پێشكه شكردنی،  و  ساغكردنه وه  
مه ال  ل23-22.   ،1984 به غداد،  الحوادپ،  چاپخانه ی 
یادداشتی  و  مه ردان  گه نجینه ی  زێوه ر:  عه بدواڵی 
مه ال  محه مه دی  ئاماده كردنی  ده ربه ده ری،  ڕۆژانی 

كه ریم،  چاپخانه ی االدیب، به غداد، 1985، ل79-70.
 9ـ مزگه وته كه  له  ته نيشت گۆڕى )پير محه مه د(دايه . 

10ـ ئه حمه د محه مه د ئه مین)ئه حمه د الر(، ل19.
چ1،  هه ڵه بجه )1930-1889(،  صدیق:  عادل  11ـ   
و  چاپ  كۆمپانیای  تیشك،  پڕۆژه ی  باڵوكراوه كانی  له  

په خشی نوسه ر، 2008، ل40.
قاموس  فراشری:  سامی  الدین  شمس  12ـ   
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استانبول،  مطبعهسی،  میهران  جلد،  بیشنجی  االعالم، 
1314ك/1894،  ص3876.

عوسمانییه كاندا،  چاپكراوه   له   كوردستان  13ـ   
ئاراس،  باڵوكراوه ی  و  چاپ  چ1،  ده باغ،  و.فه یسه ڵ 

هه ولێر، 2004، ل135.
 14ـ ڕۆژنامه ی پێشكه وتن، ژ)29(، 11/ 11/ 1920، 

ل4.
یادی  الر(:  ئه مین)ئه حمه د  محه مه د  ئه حمه د  15ـ 

هه ڵه بجه ی جاران، ل19.
 16ـ گه شتی هه ڵه بجه  و هه ورامان له  ساڵی 1933دا، 

چاپخانه ی كامه رانی، سلێمانی، 1973، ل15.
 17ـ چاوپێكه وتنى توێژه ر له گه ڵ مامۆستا عه بدول، 

هه ڵه بجه ، //2017.
له   و  هه یه   )خانه قا(  نه قشبه ندیدا  ته ریقه تی  له   18ـ 
ناوی  دروستكردنیدا  سه ره تای  له   )ته كیه (،  قادریشدا 
)خانه قا( بووه ، به اڵم دوای نۆژه نكردنه وه ی ناونراوه )خانه قا 

و ته كیه ی حاجی شێخ ئه حمه دی نه قشبه ندی(.
)كه نیتشه (ی  بنه ڕه تدا  له   مزگه وته   ئه م  19ـ 
به اڵم دوای گه ڕانه وه ی  بووه ،  جوله كه كانی شاره كه وه  
مزگه وت  به   كرا  كه نیتشه كه   ئیسرائیل،  بۆ  جوله كه كان 
مزگه وته كه   ئێستادا  له   ئه حمه دی،  مزگه وتی  ناونرا  و 

نه ماوه  و بووه ته  وێرانه .)توێژه ر(
خواروو  له   مه ترێك   )30( نزیكه ی  دووری  به   20ـ 
مزگه وته كه وه  گۆڕستانێكی تێدایه  به ناوی شێخ ئیسماعیل، 
مزگه وته كه ش هه ر به ناوی ئه وه وه  ناونراون، سه باره ت 
به ناوی )شێخ ئیسماعیل( ئه حمه د محه مه دئه مین ده ڵێت:« 
ڕۆژئاوای  ده كه وێته   كه   ئیسماعیل  شێخ  گۆڕستانی 
شاره كه وه ، مامه  عه زه )عه زیز فه تاح( باوكی كامیله  كوێر، 
كه سێكی زۆر به  ته مه ن بوو، ده یگووت: ئه م گۆڕستانی 
بوو،  من  خه رمانی  جێگه   خۆی  كاتی  ئیسماعیله   شێخ 
مسوڵمانی  پیاوێكی  كه   ئیسماعیله   شێخ  ئه م  جارێكیان 

بیت،  قه رزارم  عه زیز  و گووتی:  هاته  الم  بوو،  نورانی 
كه  مردم له  جێگه ی ئه م خه رمانه ی خۆتدا بمنێژه ، دواتر 
كه  مرد له سه ر ڕاسپارده ی خۆی له م شوێنه دا ناشتمان، 
هه ڵه بجه ی  )یادی  گۆڕستان«.  به   بوو  شوێنه كه   دواتر 

جاران، چاپخانه ی كاروخ، 2009، ل56(
سه اڵحه دین  ناوی  سه ره تادا  له   مزگه وته   ئه م  21ـ 
)حاجی  به ناوی  كه سێك  له به رئه وه ی  به اڵم  بووه ، 
به ناوی  هه ر  مزگه وته كه   دروستیكردووه ،  حه مه ڕێوی( 
ئه وه ی  له م سااڵنه ی دواییدا دوای  ناسرابوو،  خۆیه وه  
ناوی  بۆ  گۆڕا  مزگه وته كه   ناوی  نۆژه نكرایه وه   كه  
دروستكه ره كه یی و كراوه  به  مزگه وتی )حاجی محه مه د(.

22ـ كاكه ییه كان وه ك پێكهاته یه كی ئاینی له  شاره كه دا 
به ر له  ڕاگوێزرانیان بۆ ئۆردووگای عه نه ب پێشتر له  سێ  
به ری ڕۆژهه اڵتی هه ڵه بجه )هاوار، هه واره كۆن،  گوندی 
ده ره توێ ( ده ژیان و له  گوندی هاوار خاوه نی په رستگای 
ئاینی تایبه ت به خۆیان بوون به ناوی )جه مخانه (، به اڵم 
دوای ڕاگوێزانیان هیچ شوێن و مه ڵبه ندێكی ئاینیان له م 
ماڵه كانیان  زیاتر  به ڵكو  نه كرد،  دروست  ئۆردووگایه دا 
ئه م  به كارهێنا،  ئاینییه كانیان  به ڕێوه بردنی سرووته   بۆ 

حاڵه ته  هه تا ئه مڕۆش به رده وامه . )توێژه ر(
عه بدولڕه حمان  ئه مین  مامۆستا  سه ره تادا  له   23ـ 
كه   ئێستاش  كردووه ،  دروستكردنی  سه رپه رشتی 
سه رقاڵی نۆژه نكردنه وه ین هه مان مامۆستا سه رپه رشتی 
ئه مین  مامۆستا  له گه ڵ  توێژه ر  چاوپێكه وتنی  ده كات. 

عه بدولڕه حمان، هه ڵه بجه ، 2017/4/20. 
ئه كی  له سه ر  2007ز/1428ك(   ( ساڵی  24ـ 

خێرخوازان نۆژه ن و فراوان كراوه .
له   كورد  كۆمه ڵكوژی  صدیق:  عادل  بڕوانه   25ـ  
)1988/3/16(به نمونه ،  عێراقدا هه ڵه بجه   ـ  ئێران  جه نگی 
چاپخانه ی ڕێنوێن، سلێمانی ـ كوردستان، 2018، ل368.

 26ـ ه.س، ل369-348.
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پایه كانی سه قامگیریی و 
چاكسازی كۆمه ڵگه  الی 

پێشه وا ماوه ردی

عومهرئيسماعيلرهحيم
له دايكبووى 1967، كۆيه .

ماسته ر له  فيكرى ئيسالمى
شاره زا و توێژه ر له  هزرى سياسى ئيسالمى.
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ژماره )20(
کانوونی یەکەم 

2018

پێشهكی:
كۆمه ڵگه ،  سه قامگیری  و  چاكسازی  پرسی 
بۆ  ئارامی  دابینكردنی  و  دڵنیایی  پێدانی  ڕێگه ی  له  
ده رونی تاكه كان و ئوقره گرتنیان، هه روه ها دڵنیایی 
ڕه وینه وه ی  گوزه ران،  و  ژیان  هه مبه ر  له   گشتی 
ته می ترس و بیم و دڵه ڕاوكێ  له  ئاسمانی كۆمه ڵگه  
هه موو  پێدانی  گرنگی  و  بایه خ  جێگه ی  مرۆییه كان 
تاكی  تاك  هه میشه   كۆمه ڵگه یه كه ،  هه موو  و  كه س 
بۆ  ئاواتی  ده ده ن،  و  بۆداوه   هه وڵیان  مرۆڤه كان 
به و  گه یشتن  و  ده سته به ركردن  بۆ  ده خوازن، 
ئامانجانه  كۆمه ڵگه  مرۆییه كان هه ر ڕێگه یه كی گونجاو 
ئامراز و میكانزمی جۆراوجۆر  هه بێت ده یگرنه به ر، 

به كارده هێنن.
 الیه كی مێژووی مرۆڤایه تی بریتییه  له  تۆماری 
هێنان  كۆتایی  و  به ره نگاربوونه وه   و  خه باتكردن 
سه رچاوه كانی  كه مكردنه وه ی  یا  بنه بڕكردن،  و 
له وانه   كۆمه اڵیه تی،  سه قامگیری  نا  و  ئاراميی  نا 
دڵه ڕاوكی،  و  ترس  برسییه تی،  و  هه ژاريی 
سه قامگیری  نا  و  ئارميی  نا  فاكته ری  دوو  كه  
ده بێته   كه مكردنه وه یان  و  نه هێشتن  كۆمه ڵگه ن، 
ده كات  وااڵ  مرۆڤ  ده ستی  سه قامگیری،  مایه ی 
ئامانجه   ته حقیقكردنی  و  زیاتر  گه شه كردنی  بۆ 
گه وره كان و هه ڵكشانی باری ڕۆحيی و مه عنه وی، 
لێره وه یه  خودا له  سوره تی قوڕه یش منه ت به سه ر 
كۆمه ڵگه ی نیوه  دورگه ی عه ره بیدا ده كات، كه  ئه و 
دوو ئامانجه ی بۆ ته حقیق كردوون، ئه مه ش ده كاته  
بپه رستن  ته نها خودا  ده روازه ی داوالێكردنیان كه  
َهَذا  َربَّ  )َفْلَيْعُبُدوا  دانه وێنن،  بۆ خودا  ته نها سه ر  و 
َخْوٍف()1(،  ْن  مِّ َوآَمَنُهم  ُجوٍع  ن  مِّ َأْطَعَمُهم  الَِّذي   ، اْلَبْيِت 
داوای په رستن و هه ر داواكارییه كی تری ڕۆحيی 
و مه عنه وی له  مرۆڤ ده كه وێته  دوای دابینكردنی 
ڕه واندنه وه ی  و  ئوقره یی  و  دڵنیایی  كه می  النی 

ته می برسییه تی و ترس و دڵه ڕاوكێ  له  ژیانیاندا.
بابه تێكی  خوێنه ر  به رده ستی  نوسینه ی  ئه م 
كورته  سه باره ت به  پایه  و بنه ماكانی سه قامگیريی 

سیاسی  هزری  و  دید  له   كۆمه ڵگه   چاكسازی  و 
له   یه كێك  فیكری  توێی  دوو  له   به اڵم  ئیسالمی، 
سیاسیيه كان  بیریاره   به ناوبانگترین  و  دیارترین 
نوسراوی  چه ندین  كه   موسڵماناندا،  مێژووی  له  
به پێز و ده وڵه مه ندی له  بواری فیكری سیاسيی و 
كۆمه اڵیه تی له  دوای خۆی به جێهێشتووه ، له  ڕووی 
پڕاكتیكیش له  سه رده می خۆیدا به شدارییه كی كارای 
كایه ی سیاسی كردووه ، ڕاوێژكاری كاربه ده ست و 
ديپلۆماتكار و  به رپرسانی سه رده می خۆی بووه ، 
چاكسازێكی سیاسيی و كۆمه اڵیه تی گه وره  بووه ، 
بووه   عه بباسی  ده وڵه تی  خه لیفه كانی  نوێنه ری 
سه لجوقیيه كان،  و  بوه یهيی  له گه ڵ  دانوستان  له  
ئه ویش  بووه ،  قازی  و  دادوه ر  زۆر  ماوه یه كی 

پێشه وا ماوه ردییه .
سه ره تا به پێویستی ده زانم ئه و زانا و شه رعناس 
نوسراوه كانی  له   هه ندێ   و  سیاسییه   بیرمه نده   و 
به  خوێنه ر بناسێنم دواجار له  دیدی ئه وه وه  باس 
سه قامگیری  و  چاكسازيی  پایه كانی  و  بنه ما  له  

كومه ڵگه  بخه مه ڕوو.
كوڕی  محه مه د  كوڕی  )عه لی  ناوی  ماوه ردی 
به   ناسراوه   حه سه نه ،  باوكی  كونیه ی  حه بیب(ـه ، 
كۆچی   )364( ساڵی  له   و  به سره   له   ماوه ردی، 
به رامبه ر )962( زاینی له دایكبووه ، ژیانی منداڵی و 
سه ره تای گه نجیه تی له و شاره  بردۆته  سه ر، هه ر له  
قوتابخانه كانی ئه و شاره  زانسته كانی فیقهی له  سه ر 
مه زهه بی شافیعی خوێندووه ، دواتر بۆ ته واوكردنی 
قۆناغه كانی  كۆتا  ته واوكردنی  و  تر  زانسته كانی 
»ئه سفه رایینی«  ده ستی  له سه ر  شافیعی  فیقهی 
ڕووی  قوتابخانه یه   ئه و  پێشه وای  و  پێشه نگ 
مه ڵبه ندی  كاته   ئه و  كه   به غداد،  شاری  كردۆته  
زانست و ڕوگه ی زانایان بووه . له  به غداد له  پاڵ 
زمانی  زانسته كانی  شافعی  فیقهی  ته واوكردنی 
هه روه ها  )د،خ(،  پێغه مبه ر  فه رموده ی  و  عه ره بی 

زانسته كانی قورئان و ته فسیریشی خوێندووه .
چه ندین  خۆیدا  ژیانی  له   ماوه ردی  پێشه وا 
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كارگێری  و  سیاسيی  و  زانستيی  پۆستی 

پێسپێردراوه  له وانه :
پێشه نگی  و  سه رۆكایه تی  وه رگرتنی  یهكهم: 
مه زهه ب و قوتابخانه ی فیقهی شافعی له  سه رده می 
خه لیفه ی عه بباسی »القادر بالله«، ماوه ردی دوای 
فیقهی  پوخته یه كی  كه   »االقناع«  كتێبی  ئه وه ی 
خه لیفه ،  به   كرد  پێشكه شی  و  نوسيی  شافعییه  
ئه وه ش وه ك هێمایه ك بۆ بوونی به  سه رده سته ی 

ئه و قوتابخانه یه .
سه رۆكی  و  ديپلۆماتكار  گه وره   وه ك  دووهم: 
بنه ماڵه ی  ئه میره كانی  نیوان  له   دانوستان  شاندی 
عه باسی،  خه لیفه كانی  نێوان  و  الیه ك  له   بوه یهی 
كردووه ،  كاری  بأمرالله«  »القائم  به تایبه ت 
هه روه ها له  نێوان خودی بنه ماڵه ی بوه يهيیه كانیش 
و له  نێوان ئه وان و سه لجوقیيه كانیش له  سه ره تای 
وه ك  بووه ،  هاتوچۆنی  په یداكردنیاندا  ده سه اڵت 

نێرده ی دانوستان و ديپلوماسی.
بێگومان ئامانجی ماوه ردی له و ماندوبوونه  و 
له   بوو  بریتی  ديپلوماسیيه   و  سیاسيی  تێكۆشانه  
چاكسازی سیاسيی و دورستكردنی ئاشته وایی و 
ته بایی له  نێوان سه ركرده  و به رپرسه  سیاسيی و 
ئیداريیه  ناكۆكه كان، كه  زۆرجار بۆ یه كالكردنه وه ی 
كێشه  ناوخۆییه كانیان په نایان بۆ شه ڕ و ملمالنێی 
به ره و  واڵتیان  چاره نوسی  به مه ش  ده برد،  گه رم 
هه موو  دیاره   ده برد،  نادیار  و  تاریك  ئاقارێكی 
و  كۆمه ڵگه   سه قامگیری  بۆ  ماوه ردی  هه وڵه كانی 
لێره وه   بووه ،  واڵت  ناوخۆیی  ئاسایشی  و  ته بایی 
ڕووی  له   به ته نیا  نه  ك  ماوه ردی  كه   تێده گه ین 
چاكسازی  و  سه قامگیريی  بۆ  ته نزیر  فیكرییه وه  
له   پڕاكتیكيش   به   به ڵكو  به س،  و  بكات  سیاسی 
گۆڕه پان و مه یدانی سیاسيی و قواڵیی كۆمه ڵگه وه  

به شدار بووه  له  پرۆسه كه دا.
عه باسی  ده وڵه تی  له   ماوه ردی  سێیهم: 
بۆماوه یه كی زۆر ئه ركی قه زای پێسپێردرا، پله  پله  
به  قۆناغ و ئاسته كانی دادوه ريی و قه زادا سه ركه وت 

تاگه یشته  » قاضي القضاة« كه  له  ئاستی وه زاره تی 
داد دایه  له  ڕۆژگاری ئه مڕۆدا، زۆر سه ركه وتووانه  
قازيیه   له   بووه   یه كێك  جێبه جێكردوه ،  ئه ركه كانی 

دادپه روه ره كانی سه رده می خۆی.   
زانستیشه وه   و  فیكريی  له  ڕووی  چوارهم: 
له   په رتوك  چه ندین  پێشكه شكردنی  به   ماوه ردی 
و  فیكريی  و  شه رعناسيی  و  ته فسیر  بواره كانی 
كۆمه اڵیه تيی و سیاسيی و ده ستوریدا، كتێبخانه ی 
فیكری ئیسالميی و زانستی زۆر ده وڵه مه ند كردووه ، 
به  یه كێك  له  پێشه نگانی فیكر و فه لسه فه ی سیاسيی 

و فیقهی ده ستوری ئیسالمی ئه ژمار ده كرێت.
له وباره وه  چه ندین كتێبی نوسیوه  له وانه :

والواليات  السلطانية  »االحكام  كتێبی   -1
و  بنه ما  ماوه ردی  كتێبه یدا  له م  الدينية«)2( 
سیاسيی  و  ده ستوريی  ڕێكخستنی  پرنسیپه كانی 
دارایی و كارگێری و سه ربازی و كۆمه اڵیه تی  و 
ده وڵه تی ئیسالمی له  سه رده می خۆیدا ده خاته  ڕوو، 
ده توانین بڵێین تیۆر و سسته می سیاسی به درێژی 
به   به ستوه   پشتی  له مه شدا  كراوه ،  له سه ر  قسه ی 
و  دید  پێغه مبه ر)د.خ(و  فه رموده كانی  و  قورئان 
مالكی  و  شافیعی  مه زهه به كانی  زانایانی  بۆچونی 
پێداویستيیه كانی  و  واقیع  هه روه ها  حه نه فی،  و 

سه رده می خۆی. 
الظفر«)3(   وتعجيل  النظر  »تسهيل  كتێبی   -2
قسه   فه لسه فیانه وه   دیدێكی  له   زیاتر  كتێبه یدا  له م 
له سه ر دیارده ی سیاسی به گشتی ده كات، ئه م كتێبه  
زیاتر ده چێته  كایه ی فه لسه فه ی سیاسی، ماوه ردی 
به شی  له   دووبه ش،  بۆ  دابه شكردووه   كتێبه كه ی 
یه كه م باس له  ڕه فتار و ئه خالقی مه لیك ده كات، له  
مامه ڵه كردن له گه ڵ خودی خۆيی و فه رمانبه رانی و 
هاواڵتیان به گشتی، به شی دووه می تایبه ته  به  قسه  
و باس له  باره ی سیاسه تی مه لیك له  به ڕێوه بردنی 
و  فه رمانڕه وایه تی  پایه كانی  له   باس  تێیدا  واڵت، 
مه مله كه ت  دامه زراندنی  چۆنیه تی  و  پادشایه تی 
یان  مه لیك،  بنه مایه ك  چ  له سه ر  و  چۆن  ده كات، 
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فه رمانڕه وا فه رمانبه ر و هاوكاره كانی ده ستنیشان 
ده كات، باسی فاكته ره كانی فه ساد و گه نده ڵبوونی 

واڵتیش ده كات.    
به   الحسبة«،  طلب  في  »الرتبة  كتێبی   -3
دوورودرێژی باس له  ئه ركی حيسبه  له  سسته می 
سیاسی ئیسالمی و مێژووی سیاسيی و موسڵمانان 
به شه ی  هه ر  پێكهاتووه ،  به ش  حه فتا  له   ده كات، 
له سه ر  چاودێریكردن  و  حیسبه   بۆ  ته رخانكراوه  
توێژێك، یا پیشه یه ك له و  پیشه  و بازرگانیانه ی له و 
سه رده مه دا بوونیان هه بوو، ئه و چاودێریكردنه ش 
به مه به ستی جێبه جێكردنی یاسا و ڕێسا تایبه ته كان 
و  كوالێتی  هه روه ها  و  بازرگانیانه   و  پیشه   به و 
مه رج  باسی  هه روه ها  كااڵكان،  خراپی  و  باشی 
كه سی  و  حیسبه   ئه ركی  تایبه تمه ندییه كانی  و 
جیاوازییه كانی  به   ئاماژه   ده كات،  موحته سیب 
نه هی  و  مه عروف  به   ئه مر  پرسی  له گه ڵ  حیسبه  
به شێكی  یه كه میان  كه   ده كات،  مونكه ریش  له  
كارگێری  و  سیاسيی  سسته می  له   جیانه بوه وه یه  
ده سه اڵتداری  له الیه ن  فه رمی  فه رمانی  و  واڵت 
كارێكی  دووه میان  ده رده چێت،  بۆ  واڵته وه  

خۆبه خشانه یه  و ئه ركی هه موو كه سه .
به   كتێبه یدا  له م  الوزارة«  »قوانين  كتێبی   -4
پۆستی  و  وه زاره ت  له سه ر  قسه ی  تێروته سه لی 
وه زیر كردووه ، پێگه  و شوێن و بایه خی وه زیر له  
سسته می سیاسیدا، له باره ی مانا و چه مكی وه زیر 
له  كێ  و له  چییه وه  هاتووه ، له  پایه  و مه رجه كانی 
كاره كانی  و  سیاسه ت  چۆن  دواوه ،  وه زیر 
مه رج  ڕۆڵیان،  و  وه زیر  جۆره كانی  ئه نجامده دات، 
وه زیری  پۆستی  ئه وكه سه ی  پێداویستیيه كانی  و 
پێده سپێردرێت، دامه زارندن و الدانی له  پۆسته كه ی، 
پرنسيپانه ی  و  بنه ما  ئه و  ده سه اڵته كانی،  و  ئه رك 
موماره سه كردنی  له   پابه ندبێت  پێیانه وه   ده بێت 
جۆر  دوو  نێوان  له   جیاوازی  ئه نجا  ئه ركه كانیدا، 
وه زاره ت و تایبه تمه ندییه كانیان ده كات، له كۆتاییدا  
پۆستی  كه   ده كات  خاسییه تانه   و  مه رج  له و  قسه  

وه زیری كاراتر و كاریگه رتر ده كه ن. 
5- كتێبی »نصيحة الملوك«)4( ئه م كتێبه  بریتيیه  
بۆ خه لیفه  و  ڕێنمایی  و  ئامۆژگاريی  كۆمه ڵێك  له  
ده سه اڵت  موماره سه كردنی  بۆ  ده سه اڵتداره كان 
و  جه ماوه ر  به   په یوه ندیان  سیاسه ته كانیان،  و 
و  شه ریعه ت  سه ر وه ريكردنی  ڕه عیه ته كانیان، 
ئه م  من  به بڕوای  مرۆڤه كان،  شكۆی  پاراستنی 
كتێبه  به رهه می ئه زموونی ماوه ردی خۆیه تی وه ك 
ڕاوێژكارێكی دڵسۆز بۆ خه لیفه  و ده سه اڵداره كانی 

سه رده می خۆی. 
پوخته ی  كتێبه یدا  له و  ماوه ردی  له ڕاستیدا 
له  ڕووی  فیكريی و سیاسییه كانی خۆی  ئه زمونه  
تێڕوانینه   و  خوێندنه وه   هه روه ها  پڕاكتیكییه وه ، 
پادشا  مامه ڵه ی  و  ڕه فتار  بۆ  خۆی  تایبه ته كانی 
و سه ركرده  سه ربازییه كان  به رپرسه  سیاسيی  و 
ده خاته  ڕوو. كه  ماوه ردی هه لی ئه وه ی بۆ ڕه خساوه  
له  نزیكه وه  و له  هه ستیارترين و گرنگترین قۆناغی 
سه رده می عه باسییه كاندا له و توێژه  نزیك بێت و له  
مامه ڵكردن و ڕه فتاره كانیان وورد ببێته وه ، ئه وه ش 
وه ك  ماوه   له و  ماوه ردی  بۆكرد  ئاماژه مان  وه ك 
گه وره  ڕاوێژكار و نێرده ی سیاسيی و ديپلۆماتكار 
كاری كردووه ، به زیره كی و كارامه ییه كی زۆره وه  
و  داڕێژیت  بۆچوونه كانی  و  بیرۆكه   توانیوییه تی 
وه ك  بكات  دابه شیان  و  ڕێكیانبخات  به شێوه یه ك 
حوكمڕانی  بۆ  سیاسی  پڕۆژه یه كی  و  به رنامه  
ده وڵه ت پێشكه شی بكات، له  دوو توێی ئه و كتێبه دا 
و  لێهاتوو  زۆر  ڕاوێژكارێكی  كه   ئه وه ی  هه موو 
هه ڵكه وتوو ده توانێت بیكات، ئه و پێشكه شی كردووه  
كتێبی  ئه گه ر  خۆی،  سه رده می  ده سه اڵتدارانی  به  
پرنسیپه كانی  پیشاندانی  بۆ  سوڵتانی(  )ئه حكامی 
كتێبى  ئه وا  تیۆرییه وه ،  ڕووی  له   بێت  ده وڵه ت 
)نصیحه ت الملوك( بۆ پیشاندانی ئه و پرنسیپانه یه  
له  كاتی موماره سه كردنی  ئه رزی واقیع و  له سه ر 

ده سه اڵت و به ڕێوه بردنی واڵت. 
كتێبێكی  والدین«)5(،  الدنیا  »ادب  كتێبی   -6



     104  
ژماره )20(
کانوونى یەکەم 
2018

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا
ئه ده بيی و كۆمه اڵیه تی دانسقه یه ، ده توانین له  ڕیزی 
ئه و كتێبانه  دایبنێین كه  له  گۆشه ی كۆمه ڵناسيی و 
دیراسه ی مرۆڤ و كۆمه ڵگه  ده كه ن،  ئه خالقییه وه  
و  زانست  گه وره یی  و  عه قڵ  له   باس  به درێژی 
جۆره كانی و باشترینه كانی و ڕێگه كانی وه ده ست 
هێنانی ده كات، باس له  دین و مه ده نیبوونی مرۆڤ 
ده كات،  دنیا  ژیانی  سه قامگیری  و  چاكسازيی  و 
ئاكاره   و  ئه خالق  به   مرۆڤ  پابه ندی  پێویستی 
و  ڕاستگۆیی  و  نیانی  و  نه رم  وه ك  جوانه كانی 
له گه ڵ  ده كات.  هتد  و...  بوون و جوامێريی  خاكی 
چه ندین باسی تری گرنگی تایبه ت به  مه ده نیبوون 

و كۆمه اڵیه تی مرۆڤه وه .   
7- كتێبی »دور السلوك في سياسة الملوك«)6(  
ئه م كتێبه  جیاوازيیه كی ئه وتۆی نییه  له گه ڵ »تسهيل 
ئه و  پوختكراوه ی  ئه شێت  الظفر«  وتعجيل  النظر 
بێت، یان سه ره تا ئه وه ی نوسیبێت دواتر شه رحی 

زیاتری بیرۆكه كانی كردبێت. 
  ئه وه  سه ره ڕای چه ندین كتێبی تری گه وره ى 
و  شه رعناسی  و  ته فسیر  جیاجیاكانی  بواره   له  
زمانناسی و زانستی ڕێزمانی عه ره بی _النحو_دا  

كه  زۆربه یان چاپكراون، له وانه  :
1.  )الحاوى الكبير( مه وسوعه یه كه  له  فیقهی شافیعی.

»النكت والعيون في التفسير«.  .2
»االقناع«.  .3

»اعالم النبوة«.  .4
»كتاب النحو«.  .5

»أدب القاضي«.  .6
»كتاب األمثال والحكم«.  .7

پایهكانیسهقامگیريیوچاكسازیكۆمهڵگه:
بابی  له   و  والدین(  الدنیا  )ادب  كتێبی  له  
هه ر  وه ك  ئه وه ی  دوای  ماوه ردی  الدنیا(  )ادب 
بیرمه ند و فه یله سوفێك به  گوزارشتێكی ڕوون و 
لۆجیكێكی به هێز و پشتبه ست به  حه قائقی وه حيی 
قسه   ده سه لمێنێت،  مرۆڤ  مه ده نیبوونی  واقیع  و 

پڕكردنه وه ی  بۆ  مرۆڤه كان  كه   ئه وه ى   له باره ی 
به یه كتر  پێویستيیان  ژیان  له   پێداویستییه كانیان 
ده بێت، ئه مه ش ده خوازێت مرۆڤه كان ژیانی خۆیان 
پێكه وه  و له  چوارچێوه ی كۆمه ڵگه ی شارستانییه وه  
پوخت  و  كورت  باسێكی  ئه وه   دوای  ڕێكبخه ن، 
سه قامگیريی  به   سه باره ت  زانستی  و  قوڵ  به اڵم 
تاك  ژیانی  ئاستی  دوو  هه ر  له سه ر  و چاكسازی 
سه ره تا  ده كات.  مرۆییه كان  كۆمه ڵگه   كۆمه ڵی  و 
ده رده بڕێت  ئه وه   به ڵگه نه ویست  ڕاستییه كی  وه ك 
كه  سه قامگیريی و چاكسازی ژیانی تاك و كۆمه ڵگه  
مه عنایه ،  به و  نین،  لێكدابڕاو  به یه كه وه ،  په یوه ستن 
ئه گه ر بمانه وێت چاكسازی له  ژیانی كۆمه ڵگه یه ك 
له   ده بێت  بكرێت،  دابین  بۆ  تا سه قامگیری  بكه ین 
چاكسازی تاكه وه  ده ست پێبكه ین، ئه گینا ئه سته مه  
چاكسازی  و  سه قامگیريی  بگاته   كۆمه ڵگه یه   ئه و 
ته واو، به پێچه وانه ش ئه گه ر تاك په روه رده كراو و 
چاك بوو له ناو كۆمه ڵگه یه كی گه نده ڵ و ناسه قامگیر، 
زۆر ناخایه نێت ئه و تاكه ش گه نده ڵ و فاسید ده بێت 

ئه گه ر كۆمه ڵگه  چاكسازی تێدا نه كرا.
پایه كانی  له   باسكردن  سه ر  دێته   ئه وه   دوای 
له  شه ش  كه   سه قامگیريی و چاكسازی كۆمه ڵگه ، 
پایه  و بنه ما پوختی ده كاته وه ، ئه وانیش ئه مانه ن به  

ته عبیری خۆی:
1. )دین متبع(، دینێكی ڕێزلێگیرا و گوێ بۆ گیراو.
2. )سلطان قاهر( ده سه اڵتێكی خاوه ن هه یبه ت و به  توانا.
3. )عدل شامل( دادپه روه رییه كی هه مه الیه ن و گشتگیر.

4. )امن عام(، ئه من و ئاسایشێكی گشتی.
5. )خصب دار(، به  پیتی و به ره كه تێكی هه ڵڕژاو. 
6. )امل فسیح(، هیوا و ئومێدێكی فرا وان.      

شایه نی  كه   ئاینێك  متبع(  )دین  یه كه م:  پایه ی 
شوێنكه وتن بێت.

بنه ڕه تی  و  ئه ستور  پایه یه كی  و  بناغه   ئایین 
ستون  كۆمه ڵگه كانه ،  چاكسازی  و  سه قامگیری 
گه شه كردنه ،  و  پێشكه وتن  پته وی  كۆڵه كه یه كی  و 
ئه مه ش ده گه ڕێته وه  بۆئه وه ی بایه خی ئایین وه ك 
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و  تاك  بنیاتنانی  و  پێگه یاندن  بنچینه ی  و  بناغه  
ئاڕاسته كارێكی  دین  ئیعتباره ی  به و  كۆمه ڵگه یه ، 
زیندو و گشتگیر و كاریگه ری ژیانی مرۆڤه ، ته نها 
و  خاوێنكردنه وه   توانای  پێویست  وه ك  ئایینه  
په روه رده كردن و ڕاهێنانی ناخ و ده رون و دیوی 
ناوه وه ی مرۆڤی هه یه ، ده توانێت ویژدانێكی زیندو و 
بێداری بۆ په روه رده  بكات، كه  به رده وام چاودێربێت 
دیوی  و  ڕۆژانه   كاروكرده وه ی  و  ڕه فتار  به سه ر 
ناكۆكیيه كان  تۆوی  ده توانێت  مرۆڤ،  ده ره وه ی 
ئاڵوزییه كان  و  پشێويی  گیاكه ڵه ی  ببات،  له ناو 
یه ك  و  ئاڕاسته یی  یه ك  و  یه كڕیزيی  بكات،  بژار 
و  بابه ت  به رامبه ر  له   بكات  به رقه رار  هه ڵوێستی 
پرسه  فیكريی و عه مه لیيه كان. ئه مه  وێڕای ئه ركه  
ڕۆحیيه كه ی ئایین، كه  هه ر خۆی ژێرخان و بنه مای 
ئه و  ده توانێت  ئایینه ی  ئه و  بێگومان  ئایینه كه یه ، 
ئایینه   ئه و  مه به ست  ببینێت،  كرد  باسمان  ڕۆڵه ی 
ڕاست و دورسته یه  كه  له  خوداوه  هاتووه  و هێزی 
به وه   له  پشته ،  به  غه یب و ترسی دواڕۆی  باوه ڕ 

ده توانێت مرۆڤه كان ڕام و پابه ند بكات.
پایه ی  و  كۆڵه كه   به هێزترین  ئایین  له ڕاستیدا 
سه قامگیريی و له  هه مانكاتدا فاكته ری چاكسازيی و 
ڕاسته ڕێ بوونه  له  ژیانی كۆمه ڵگه دا، كاریگه رترین 
پرس و ئامرازه  بۆ ڕێكخستن و سه المه تی ژیان)7(،  
ئایینه ،  كاریگه ره ی  ڕۆڵه   و  بایه خ  ئه و  له به ر  هه ر 
خودا به  درێژایی مێژوو، هه ر له و ڕۆژه وه  ژیانی 
مرۆڤه كان  به   ژیریی  زه وی،  له  سه ر  خولقاندووه  

كۆمه ڵگه یه كی  هیچ  ده گات  ئه مڕۆ  به   تا  به خشیوه  
بۆ  به ڵكو  نه هێشتۆته وه ،  ئایین  به بێ   مرۆڤایه تی 
پێشكه وتن  ئاستی  به پێی  كۆمه ڵگه یه ك  هه موو 
و  ئه رك  كۆمه ڵێك  كۆمه اڵیه تیيان  گه شه ی  و 
به رپرسیاریه تی عه قیده یی و ڕه وشتی و رۆحی و...
و  بكه ن  پیاده ی  ده بێت  كه   دیاركردوون،  بۆ  هتد 
له   پابه ندبن و خۆیانی  موماره سه ی بكه ن، پێوه ی 
سه ر په روره ده  بكه ن، تێیدا گوزارشت له  ملكه چيی 

و ته سلیمبوون به  فه رمانه كانی خودا ببینرێت)8(.
له   به هاكه ی  و  گرنگی  كه   پرسێك  جا 
دونیا  ژیانی  له   چاكسازیكردن  و  سه قامگیركردن 
و دواڕۆژ ڕوونبویه وه  جێگه ی خۆیه تی و كارێكی 
لێبكات،  پارێزگاری  كه  مرۆڤ  لۆجیكیيه   و  ژیرانه  
پێشه وا  النه دات.  لێی  و  بگرێت  پێوه   ده ستی 
له  سه قامگیريی و  ئایین  ئه ركی  ماوه ردی ڕۆڵ و 
خواره وه   خاڵه ی  چه ند  له م  كۆمه ڵگه دا  چاكسازی 

دیاری ده كات:
یهكهم: ده رونه كان له  ئاره زووه  نزمه كان الده دات و 
پاڵفته یان ده كات، دڵه كان به الی كار و ویسته  باشه كان 
_ قه مته ر  سه ركه شه كان  نه فسه   وه رده چه رخێنێت، 

ضبط _ ده كات و په روه رده یان ده كات، په رده  له سه ر 
نهێنیه كانیان الده دات و پاڵفته یان ده كات.

ده بێته   ئه مه ش  دوای  و  له وه   جگه   دووهم: 
ته نیایيدا،  له   ده رونه كان  و  نه فس  به سه ر  چاودێر 
ئامۆژگاریكردنی له كاتی هه ر ساتمه كردن و كه وتنه  

تاوان و خلیسكانێكدا.

دین ئاڕاسته كارێكی زیندو و 
گشتگیر و كاریگه ری ژیانی مرۆڤه

;
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سێیهم: ئه و ڕۆڵه ی كه  ئایین پێی هه ڵده ستێت و 
ئه و وروژانه  ده رونیانه ی دورستی ده كات، هه رگیز 
پێیبگه ین، بۆیه   ناتوانرێت  ئایینه وه   جگه  له  ڕێگه ی 
چاكسازی ته واو له  ژیانی مرۆڤه كاندا به بێ  بوونی 

ئه و ئایینه  ناكرێت.
ئایین«  كه   ده دات  بڕیار  ماوه ردی  لێره وه  
ڕاسته ڕێ  و  چاكسازيی  له   بنچینه یه   به هێزترین 
بۆ  پرسه   به كه ڵكترین  و  باشترین  دنیا،  بوونی 
له به ر  هه ر  دنیا،  ژیانی  سه المه تی  و  ڕێكخستن 
ئه مه شه  ئه و كارایی و كاریگه ريیه ی ئایین گشتگیره ، 
به   سه باره ت  ده گرێته وه ،  ڕۆژ  دوا  و  دنیا  ژیانی 
بنچینه یه ،  كاریگه رترین  و  كاراترین  دنیا   ژیانی 
فاكته ره ،  و  بنچینه   تاكه   دواڕۆژه   بۆ  هه رچی 
كارایی و كاریگه ری ئایین وه ك چۆن بۆ دواڕۆژ 
خواستراو و پێویسته ، به  هه مان ئه ندازه  بۆ ژیانی 
ته نها  كاریگه ريیه كه ی  چونكه   پێویسته ،  دنیایش 
ناگرێته وه ، وه ك  ده رونیيه كان  ڕه هه نده  ڕوحيی و 
چۆن هه ندێك  له  ڕوناكبیر و نوسه ره  الئیكيیه كان 
به ڵكو  بكه ن،  ئایین  بۆ  ته فسیره   ئه و  حه زده كه ن 
ئه و سنوره  تێده په ڕێنێت كارایی و كاریگه ريیه كانی 
و  سیاسيی  و  كۆمه اڵیه تيی  ڕه هه نده   ته واوی 
هه ردوو  له سه ر  و...  هونه ريی  و  ڕۆشنبیريی 
ئاستی تاك و كۆمه ڵگه  ده گرێته وه ، ئایین به رنامه ی 
تایبه ته  له  بیركردنه وه  و  ژیانی مرۆڤه ، چه شنێكی 
تێڕوانین له  شته كان، له  كاركردن و ئاڕاسته كردنی 
و  به ویست  دین،  خاوه ن  یا  دیندار،  مرۆڤی  ژیان، 
خۆشحاڵی و دڵنیایی ته واوه وه  ئه و به رنامه  فیكريی 
و عه مه ليی و ئاڕاسته یه  كه  دین هێناویه تی و داوای 
ده كات وه رده گرێت و قبوڵی ده كات، به  ملكه چیيه وه  
به ته واوی  ده بێت،  پابه ندی  و  ده كه وێت  شوێنی 
داده ڕنێت،  خۆی  فیكری  فه وزای  و  پشێويی  له  
به مشێوه  توانا و وزه  تاكه  كه سيی و جه ماعییه كان 

یه كده گرن و ڕێكده خرێن.
 بێگومان ماوه ردیش كاتێك  پێداده گرێت له سه ر 
و  چاكسازيی  پرۆسه ی  له   ئایین  بایه خی  و  ڕوڵ 

سه قامگیركردنی كۆمه ڵگه  و ئاسوده كردنی مرۆڤ 
و ڕزگاركردنیان له  ترس و دڵه ڕاوكێ  و برسییه تی، 
پێكرد  ئاماژه مان  وه ك  ئایین  كه   دیده وه یه   له و 
شوێنی  و  مرۆڤه كانه   ڕه فتاری  و  ژیان  به رنامه ی 
ده كه ون، لێره شدا مرۆڤ چه ق و سه نته ره ، نابێت 
و  به ویست  به ڵكو  بسه پێنرێت،  به سه ریدا  به زۆر 
خواستی خۆی وه ریبگرێت و بژارده ی خۆی بێت، 
له  بڕوا و قه ناعه تی فیكريیه وه  و پێویست بوونی 
شوێنكه وتنی ئایین بۆ سه ركه وتن و وه ده ستهێنانی 
به خته وه ريی و ئاسوده یی له  ژیانی دونیا و دواڕۆژ 

هه ڵقواڵبێت.
نوسراوه كانی  شوێنێكی  چه ند  له   ماوه ردی 
تریشیدا ئاماژه  به  ڕۆڵ و بایه خی ئایین ده كات، بۆ 
نمونه  له  كتێبی »تسهيل النظر وتعجيل الظفر« باس 
له وه  ده كات خودا به دین و له  ڕێگه ی دینداركردنی 
و  دڵ  شاراوه كانی  نیازه   له   چاكسازی  مرۆڤه وه  
خووه  نهێنییه كانی مرۆڤ ده كات، دینداری ده كات 
به  پاڵنه ری ترس له  خودا ڕایده هێنێت هه میشه  ناخی 
زیندوو به ویژدان بێت، پێیان ده ڵێت برا و هۆگری 
یه كتر بن، یه كترتان خۆشبوێت لێك نزیكبن، هه رگیز 
دنیای مرۆڤه كان بێ  ئه م پرنسیپ و ڕێسایانه  چاك 
و  به ده ستگرتن  نابن  ڕاسته ڕێ   خه ڵكیش  نابێت، 

پیاده كردنی ئه و پرنسیپانه وه ه نه بێت.
گۆشه یه كی تری بایه خ و ڕۆڵی ئایین له وه وه یه  
كه  ته فسیرێكی گشتی ڕوون و ڕاشكاو و مه قبوڵ 
ده داته  مرۆڤ سه باره ت به : مرۆڤ و بوون و ژیان، 
چیه تيی و حه قیقه تیان، له سه ر ئه ساسی ئه و ته فسیره  
دورسته  په یوه نديیان به وه دیهێنه ریان ڕێكده خاته وه ، 
بنیاتنانی  به ئێستاوه ،  ده به ستێته وه   ڕابردوو  تێیدا 
ماوه ردی  وه ك  به مه ش  ئێستا،  له سه ر  داهاتوو 
له   كۆتاییه كانیان  و  شته كان  سه ره تای  ده ڵێت: 
هه ست و هزری مرۆڤدا واتا و ده الله تێكیان ده بێت، 
وه ك له  هۆشیاريی و تێگه یشتنی له  مێژوو كه  وه ك 
ده فرێك ڕووداوه كان تێیدا جوڵه  ده كه ن، هه ریه ك 
به ره و ئامانجێك و بۆ ته حقیقكردنی مه رامێك، ئه مه  
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بۆ  ده بێت  هاوكار  ئایین  تر  الیه كی  له   الیه ك،  له  
له   یه كتر  له گه ڵ  مرۆڤه كان  گونجانی  و  هه ڵكردن 
ڕووی كۆمه اڵیه تیيه وه ، به رده وامبوون و تۆكمه یی 
حاڵه ته ش  ئه م  كۆمه اڵیه تیيه كان،  ڕێكخستنه  
ئاگاییه كی تایبه ت ده به خشێت به  كۆمه ڵگه  سه باره ت 
ئه و  هه روه ها  ژیارییه كه ی،  و  فه رهه نگيی  به خود 
په یامه  مرۆییه ی كه  پێیه تی و ده یه وێت بیگه یه نێت.

خۆی  تایبه تی  بایه خی  و  گرنگيی  ئایین 
گشتی  ته فسیرێكی  كۆمه ڵگه دا ،  ژیانی  له   هه یه  
بوون  نهێنی  مرۆڤ،  به   ده دات  ژیانه وه   له باره ی 
داهاتوو،  و  ئێستا  به   ڕابردوو  پێكبه ستنه وه ی  و 
حه قیقه ت و جه وهه ری ژیان چییه ؟ مرۆڤ و ژیان 
له  كوێوه  هاتووه ؟ بۆچی هاتووه ؟ بۆ كوێ  ده چێت؟ 
په یوه ندی مرۆڤ به  بوونه كانی تره وه ، پێگه  و ڕۆڵی 
مرۆڤ له ناو ئه و بونه وه ره  مه زنه دا؟ لێره وه  هه موو 
له  هه ستی  سه ره تایه كی شته كان و كۆتاییه كانیان 
مرۆڤ مه عنا و واتای خۆیان ده بێت، ئه و هه سته ش 
وه ك  مێژوو  به   مرۆڤ  ئاگایی  و  هۆشیاريی  له  
تێیدا  شته كان  كه   زه مانی  ده فرێكی  و  چوارچێوه  
ڕه نگده داته وه .  ئامانجه كانیان  به ره و  ده كه ن  جوڵه  
هه ره وه ها ئایین هاوكارێكی باشه  بۆ ڕێكخستن و 
و  به رده وامبوون  و  كۆمه اڵیه تيی  هه ماهه نگكردنی 
توندوتۆڵی و تۆكمه یی ڕیكخستنه  كۆمه اڵیه تیيه كان، 
كه  ئه مه ش به ده وری خۆی هۆشیاريی و ئاگاییه كی 
تایبه تی به خودی خۆی و په یامه  ژیاريی و مرۆییه كه  

ده دات به  كۆمه ڵگه . 
ئایین دیدێكی وجودیانه  بۆ مرۆڤ ته حقیق ده كات، 
خودی مرۆڤ به خۆی ده ناسێنێت، هه روه ها ئاڕاسته  
ده بێت  زۆریان  ئه رێنی  كاریگه ری  ڕێنماییه كانی،  و 
كۆمه ڵگه ،  دامه زراوه كانی  و  ڕێكخراو  هه موو  له سه ر 
له سه ر هه موو ئاسته كانی تاك و دامه زراوه یی خێزانيی 
فه رهه نگی،  و  فیكريی  و  سیاسيی  و  ئابووريی  و 

هه روه ها ڕێكخستنه  په روه رده ییه كانیش...هتد.
زانینی ئه و ته فسیره  و ئاگاداربوون له و ڕاستيی 
یارمه تی  پێهێنانیان  قه ناعه ت  و  حه قیقه تانه   و 

ده رێكی زۆرباش ده بێت بۆ:
1- چاالكى و ته ندورستكردن و كامڵكردنی كار 

و پڕۆسه  كۆمه اڵیه تی و په روه رده ییه كان.
كه   په روه رده ییه كان  ئامانجه   داڕشتنی   -2
ڕێكخستنی  و  هه ماهه نگيی  له سه ر  كاریگه ری 

كۆمه اڵیه تی ده بێت.
3- یارمه تیده رده بێت لبۆ تۆكمه یی و یه كڕیزی 
و  ناكۆكيی  جۆره   له هه ر  پاراستنی  و  كۆمه ڵگه  
درز تێكه وتنێك، كه  ئه مه ش كاریگه ری جێده هێڵێت 
له سه ر سه قامگیری فیكريی و كۆمه اڵیه تی مرۆڤ، 
ڕێكخستنه   و  دامه زراوه   و  بنیاد  سه قامگیری 

كۆمه ڵگه ییه كانی.  

پایهیدووهم:)سلطانقاهر(
دهسهاڵتێكیخاوهنههیبهتوبهتوانا:

قاهر«،  »سلطان  ماوه ردی  گوزارشتی  به  
دڵی  له   هه یبه تی  و  سام  ده سه اڵتێكه   مه به ست 
خه ڵكدا هه بێت، توانای به رزه فتكردنی ئه و به ش و 
تاكانه ی كۆمه ڵگه ی هه بێت كه  پابه ند نابن به  یاسا 
و  شێواندن  هه وڵی  دین،  ڕێنماییه كانی  و  ڕێسا  و 

تێكدانی ئاسایش و سه قامگیری كۆمه ڵگه  ده ده ن.
ده بێت ئه و ده سه اڵته  ئه وه نده  پشتئه ستور بێت 
به  خه ڵك و جێگه ی قبوڵیان بێت بتوانێت له  ڕێگه ی 
یاساكان و به كارهێنانی هێزی شه رعییه وه  توانای 
قه مته ركردنی حه ز و ئاره زووه كانی ئه و الده رانه ی 

هه بێت و ناچاریان بكات پابه ندبن.
خه ڵكه  ناكۆك و خاوه ن ئاره زووه  جیاوازه كان 
له  ترسی ئه و ده سه اڵته  و به هۆیه وه  له گه ڵ یه كتر 
ڕیكبكه ون، له  ترسی سزای ئه و ده سه اڵته  ده سته  
و  بكه ن  پاشه كشه   و  كورتببنه وه   سته مكاره كان 
ئه وانی  مافی  سه ر  بۆ  ده ستدرێژی  له   وازبێنن 
هه ندێك   سروشتی  له   كه   ئاشكرایه   چونكه   تر، 
موماره سه كردنی  ئاره زووی  و  حه ز  مرۆڤدا 
هه ژموون به سه ر ئه وانی تر و سته مكردن هه یه ، 
و  ئامراز  یا  هێزێك  به   پێویستی  حه زه ش  ئه و 
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ئه و  ڕایبگرێت،  خۆی  شوێنی  له   هه یه   فاكته رێك 
له   پێده كات  ئاماژه ی  ماوه ردی  وه ك  فاكته ره ش 
خودی  ژیری  و  ئاوه ز  نییه ،  ده ر  به   شت  چوار 
دوا  له   خوایی  ترسی سزای  و  دین  یا  مرۆڤه كه ، 
ڕۆژدا، یا ده سه اڵتدارێكی به  هێز، یا الوازيی و كه م 
توانایی خودی مرۆڤه  الره كه  خۆی)9(. له و چوار 
فاكته ره  سێیانیان ناوه كین، كه  بریتین له  ژیرییه كی 
ئه وتۆ كه  مرۆڤ له  سته م دوور بخاته وه ، یا بوونی 
دین و ترس له  خودا، یا هه ر له  سه ره تا نه بوون، 
واته   خۆی،  مرۆڤ  له   سته مكرن  توانایی  كه م  یا 
مافی  خواردنی  و  سته مكردن  ئاره زووی  و  حه ز 
ناتوانێت ئه نجامی بدات.  ئه وانی تری هه یه ، به اڵم 
ده ی ئه گه ر له  ناوه خۆی مرۆڤ ئه و سێ  فاكته ره  
و  سته م  به رده م  له   به ربه ست  ببێته   كه   نه بوو، 
نه بوو  ژیر  و  عاقڵ  ئه وه نده   ده ستدرێژیكردن، 
بفامێت و سته میان لێ  نه كات و  مافی ئه وانی تر 
مافیان پێشێل نه كات، ئه وه نده ش دینی قایم نه بوو 
و ترسی خودای له  دڵدا نه بوو بیسه نگرێنێته وه  و 
بێ   نه بات،  تر  ئه وانی  مافی  بۆ  ده ست  ڕایگرێت، 
بازو  خاوه ن  به ڵكو  به پێچه وانه   نه بوو،  تواناش 
له   سته مكردنی  ئامرازی  و  كه ره سه   بوو،  هێز  و 
به رده ست بوو، ئه و كاته  پێویستمان به  فاكته رێكی 
ده ره كی ده بێت مرۆڤ له  سنوری خۆی ڕابگرێت، 
ده سه اڵتی  سزای  و  قامچی  له   ترس  له وكاته دا 
و  الده ر  به رده م  له   به ربه سته   باشترین  سیاسی 

سته مكاره كان)10(.       
و  هه بێت  ڕه وایه تی  ده بێت  ده سه اڵته ش  ئه و 
ده سه اڵت  توانای  كۆمه ڵگه ،  له ناو  بێت  قبوڵكراو 
تێكده ر  و  الده ر  ته مێكردنی  و  به رزه فتكردن  بۆ 
و  یاسا  هێزی  به كارهێنانی  به توانای  په یوه سته  
_االكراه_  زۆرلێكردن  هێزی  پێویستیش  له كاتی 
و  ڕێپێدراو  ده سه اڵت  كه   ئه خوازێت  ئه وه ش 
ڕاسپێردراوی كۆمه ڵگه  بێت، چونكه  ئه و ده سه اڵتانه  
ئه و  ڕێگه ی  له   كۆمه ڵگه ن،  موڵكی  بنه ڕه تدا  له  
له  جێگه ی خۆی  ڕه وایه تی  و  ماف  ده سه اڵته یه وه  

بۆ  له  ده ستدرێژی هه ندێك   داده نێت، ڕێگر ده بێت 
سه ر ئه وانی تر. 

له ڕاستیدا واتای سیاسی بوونی كۆمه ڵگه  واتا 
و  وه زیفه   ڕێكخراوه ییه كه یه تی،  و  ڕێكخستنی 
شكلگرتنی  و  له  ڕه نگدانه وه   سیاسه تیش  ئه ركی 
خۆی  هه ماهه نگ  و  هاوكار  كه سایه تیيه كی 
دابه شكردنی  ڕێگه ی  له   ئه وه ش  ده بینێته وه ، 
ئه ساسی  له سه ر  ده بێت،  ڕۆڵه كانه وه   و  ئه رك 
بواری  و  هه ل  ڕه خساندنی  و  پسپۆریه تییه وه  
به شێوه یه كی  تا  خه ڵك،  بۆ  له بار  و  گونجاو 
سروشتی موماره سه ی ژیان بكه ن، وه ك ماوه ردی 
دین  كه   ده كات،  بۆ   ئاماژه ى  و  ڕونیده كاته وه  
هه ژموون و هه یمه نه یه كی ڕۆحيی و ده سه اڵتێكی 
ده بێت،  بڕواوه   خاوه ن  مرۆڤی  به سه ر  مه عنه وی 
به شێوه یه كی  مرۆڤه كان  هه ڵسوكه تی  و  ڕه فتار 
چاك و دورست ڕێكده خات، به اڵم بێگومان هه موو 
كه س وه ك یه ك پابه ند نابێت به  ئایینه وه ، لێره وه  
هه رخودی دین و یاسا و ڕێسا مرۆڤكرده كانیش 
به پێویستی ده بینن كه  ده سه اڵتێكی به هێز و خاوه ن 
ڕه وایه تی هه بێت، تا حه ق و ڕاستی بخاته وه  شوێنی 
خۆی، ماف بۆ خاوه ن مافه كان بگه ڕێنێته وه ، ڕێگه  
له سه ر  هه ندێك   دوژمنایه تی  و  شه ڕانگێزيی  له  
تاك  چه ندین  له   كۆمه ڵگه   دیاره   بگرێت.  ئه وانیتر 
و  ویست  له   توانا،  و  هێز  له   جیاواز  توێژی  و 
به رژه وه ندی  خاوه ن  هه ریه ك  ئاره زووه كانیان، 
به شێوه یه كی  دیاره   له ویتره ،  جیاوازه   و  تایبه ت 
ئااڵو  تێك  تایبه ته كان  به رژه وه ندییه   گشتیش 
و  ڕێكخستنیان  بۆ  نێوه نده دا  له م  پێچه وانه ن،  و 
پێویست  گشتییه كان  به رژه وه ندییه   ته حقیقكردنی 
ده كات ده سه اڵتێكی ڕێزلێگیرا و به هێز له  سه رووی 
هه مووانه وه  هه بێت، ئه گینا به هێزه كان الوازه كان، 
كه مه كان  زۆره كان  هه ژاره كان،  ده وڵه مه نده كان 
شیرازه ی  ده كه ن،  پێشێل  مافه كانیان  و  ده خۆن 
ناكۆكی  و  گه نده ڵيی  گه نین و  تێكده چێت و  ژیان 

كۆمه ڵگه  ده ته نێت و سه قامگیری نامێنێت. 
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پایهیسێیهم/دادپهروهريیهكیههمهالیهنوگشتگیر:
ئه مه  پایه ی سێیه مه  بۆ سه قامگیريی و چاكسازی 
كۆمه ڵگه ، ئه ركی ده سه اڵتی سیاسییه  ئه م پایه  دابین 
بكات، دادپه روه ری گشتگیر بۆ هه مووان، ئاشتيی و 
ئۆقره یی كۆمه اڵیه تی به دوای خۆیدا دێنێت، ته سلیم 
بوون به  یاسا و گوێڕایه ڵی الی هاواڵتیان دورست 
ده كات، به مه ش ئاراميی و سه قامگیری باڵ به سه ر 
و  ژینگه   ئه م  كه   دیاره   ده كێشێت،  كۆمه ڵگه دا 
گه شه كردن  بۆ  بنه ڕه تییه   پێویستیيه كی  دۆخه ش 
لێره وه   هه ر  كۆمه ڵگه ،  پێشكه وتنی  و  ئاوه دانی  و 
بوو، هورمزان كاتێك  عومه ری كوڕی خه تابی بینی 
ووت:  پێی  خه تووه ،  سێبه رێكدا  له ژێر  و  به ته نیا 
بۆیه  وا  به رقه رار كردووه   ئه ی عومه ر دادگه ریت 

به دڵنیایی و بێ  ترس و خه م خه وتویت)11(.
هیچ شتێك نییه  ئه وه نده ی سته م و پێشێلكردنی 
یاسا  سه روه رنه كردنی  و  تر  ئه وانی  مافی 
و  پیس  سه رزه وی،  وێرانبوونی  مایه ی  ببێته  
كه   چونكه   ویژدانه كان،  و  ده رون  كرمۆڵبوونی 
هه موو جومگه   كرد  ته شه نه ی  زۆرداری  و  سته م 
و گۆشه  و كایه ێكی كۆمه ڵگه  ده ته نێته وه  و هه موو 
سنوورێك ده شكێنێت، چونكه  هه موو كه س به شی 
تیایه ،  ده ستدرێژی  و  زاڵبوون  حه زی  له   خۆی 
بۆیه  هه ركه سه  و هه ڵده ستێت به  موماره سه كردنی 
ئیدی  خۆی،  خواری  كه سانی  له سه ر  سته مه   ئه و 
هه موو كۆمه ڵگه  و دامه زراوه كانی له  خێزانه وه  تا 

دامه زراوه  بااڵكان ده گرێته وه .
كه   وازناهێنێت  به وه   ماوه ردی  ده بینین  بۆیه  
وه ك  كۆمه ڵگه دا  له   هه بێت  بوونی  دادپه روه ری 
له سه ر  پێ   به ڵكو  به س،  و  چاكسازی  پایه یه كی 
بۆ  كه   داده گرێت،  دادپه روه ریيه   ئه و  گشتگیری 
بێت،  ئاسته كاندا  هه موو  له سه ر  و  بێت  هه مووان 
ئه ویتر،  له گه ڵ  خود،  له گه ڵ  دادپه روه ری  واته  
له گه ڵ خواری خۆت، له گه ڵ سه روی خۆت له گه ڵ 

هاوئاسته كانی خۆت.
پرسی دادپه روه ری باسێكی گرنگ و بنه ڕه تییه  

له  مه نهه ج و فكری سیاسی ئیسالمی، هه ربۆیه ش 
ماوه ردی وه ك بابه تێكی سه ربه خۆ و وه ك یه كێك  
لێوه   باسی  فه رمانڕه وایش  پایه كانی  گرنگترین  له  
ماوه ردی  الی  چوارچێوه كه ی  لێره وه   ده كات، 
فراوان ده بێت: الی ئه و دادگه ری ڕه فتاری كه سی 
له گه ڵ  مامه ڵه ی  چۆنیه تی  و  ده سه اڵتدار  خودی 
فه زیله ت  به   پابه ندبوون  ده گرێته وه ،  خۆی  خودی 
وازهێنان  و  دووركه وتنه وه   و  باشه كان  ئاكاره   و 
ده گرێته وه ،  شلگیرییه ك  و  په ڕگیريی  له هه ر 
و  كار  به ته نیا  ماوه ردی  الی  دادگه ری  هه روه ها 
ئه ركی پاشا و ده سه اڵتداره كان نییه ، به ڵكو ئه ركی 
و  ئاسایی  خه ڵكی  و  سیاسه تمه داره كان  و  پاشا 
شوێنێكدا  له   یه ك،  وه ك  هاواڵتییانیشه   هه موو 
زه وی،  له سه ر  خودایه   میزانی  )دادگه ری  ده ڵێت: 
پێویسته  له سه ر هه موو پادشایه كی باش و چاك و 
سیاسه تمه دارێكی كامڵ ئیقتدا به  خودا بكات، چه نده  
ده توانێت ئه و خه سڵه ت و سیفه ته  باشانه ی خۆی 
كردار  به   و  به واقيع  بیانكات  ده كات  وه صف  پێ  

پێیانه وه  پابه ند بێت(.      

پایهیچوارهم/ئهمنوئاسایشێكیگشتی:
ئه من و ئاسایش و ئۆقره ییه كی گشتی، كه  ببێته  
و  ده رونه كان  هێوربوونه وه ی  و  دڵنیایی  فاكته ری 
ئه من  بیمێك،  و  ترس  جۆره   هه موو  ڕه وینه وه ی 
و ئاسایشێك وره  به رزيی و هیمه ت له گه ڵ خۆی 
بێنێت، خه ڵكی سڤیل له  سایه یدا ئوقره  و ئارامبگرن، 
و  بچن  و  بێن  ترس  بێ   ده سته كان  كه م  و  الواز 

بژین.
ترسی  سێبه ری  هه میشه   كه سێك   دیاره    
به سه ره وه  بێت هه رگیز ئاسوده یی و حه وانه وه ی 
سامانی  و  خێزان  و  خۆیی  له   هه رگیز  نابێت، 
له سه ر  هاوده نگن  زانایان  و  دانايان  نییه ،  دڵنیا 
دابین  ژیان  خۆشترین  ئاسایش  و  ئه من  ئه وه  
به هێزترین  ده سه اڵتدار  بۆ  دادپه روه ریش  ده كات، 
دائه بڕێت  خه ڵك  دڵه ڕاوكێ   و  ترس   ، سوپایه )12( 
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خوالدان  له به ر  به رژه وه ندییه كانیان،  و  پڕۆژه   له  
سه رچاوه ی  له   دووره په رێزی  و  خۆپاراستن  و 
ئه ركانه ی  و  ئیش  ئه و  نایانپه رژێته  سه ر  ترسه كه  
و  كار  ئه و  هه ر  له هه مانكات  به نده ،  پێوه   ژیانیان 
پڕۆژان ده بنه  هۆكاری به رده وامی ژیانی ئه وان و 

پێشكه وتن و په ره سه ندنی ژیان و ژیاری گشتی.
ماوه ردی سیفه تی گشتی ئه داته  پاڵ ئاسایش)13(، 
واته  هه موو كه س بگرێته وه ، هه مووان له  خۆیان و 
خێزان و ماڵ و مناڵ و سامان و كار و پڕۆژه كانی 
به وه    ئه مه ش  دڵنیابێت،  و  ئه مین  داهاتووی  له   و 
واڵت  سه راپای  ئاسایش  و  ئه من  كه   ده بێت 
تاكه   و  خێزانه كان  و  به گشتی  كۆمه ڵگه   بگرێته وه ، 
ته واوی  حه وابنه وه ،  سایه یدا  له   هاواڵتیان  تاكه ی 
پیرۆزیيه كانی كۆمه ڵگه  و تاكه كانی و پێكهاته كانی 
و مافه كانیان دووربن له هه ر ده ستدرێژيی و كێشه  
هه ڕه شه یه كی  له هه ر  پێشێلكاريیه ك،  و  ترس  و 
هه ر  ئه گه ر  كۆمه ڵگه ،  خودی  ناوخۆی  و  ده ركيی 
بكات  هه ست  ئه وا  تێكرد  ڕووی  هه ڕه شه یه كیش 
یاسا  به پێی  و  هه یه   دادپه روه ر  ده سه اڵتێكی 
مافه كانی ئه پارێزیت و به رگری لێده كات، ماوه ردی 
ئاماژه  به  ڕاستیيه كی حاشا هه ڵنه گریش ده كات كه  
پێشكه وتن و گه شه كردن پێویستی به  پایه ی ئه من 
و ئاسایشی گشتی هه یه ، دابینكردنی ئه و پایه یه ش 

ئه ركی ده وڵه ت و ده سه اڵتی سیاسییه .
ئاسایش  ئه من و  بایه خی  به  كورتی ماوه ردی 
خاڵێك  چه ند  بۆ  ده گه ڕێنێته وه   كومه ڵگه   ژیانی  له  

له وانه :
و  ده كاته وه   ئارام  و  هێور  ده رونه كان   -1

دڵنیاییان پێده دات.
2- وره  و هیمه ت به رزی مرۆڤه كان ده جوڵێنێت، 
دواجار هه مووان پێكه وه  ده ستده گرن به  ژیانیيانه وه  
و فاكته ر و ڕێگه كانی پێشكه تن و گه شه كردنی ژیان 

و ژیار و خۆشگوزه رانی ده گرنه به ر.
بێده ره تانه كان  و  الواز  و  سڤیل  خه ڵكه    -3
و  هه ژاريی  و  برسییه تيی  ترسی  و  دڵنیاده بنه وه  

نه خۆشيیان له سه ر نامێنێت، دواجار هیچ توێژێكی 
كۆمه ڵگه  نامێنێت، به  پاڵنه ری هه ژاری، یا برسییه تی، 
و  پشێويی  فاكته ری  ببێته   دڵه ڕاوكێ   و  ترس  یا 

ناسه قامگیری.    
     

پایهیپێنجهم/بهپیتیوبهرهكهتی:
به پیتی و به ركه تێك به سه ر هه موواندا بڕژێت، 
به شی هه مووانی تێدابێت، ڕه خساندنی هه لی كاری 
تێدا بۆ هه مووان وه ك یه ك و یه كسان بێت، كه م 
ده سه اڵتداره كان  و  به رپرس  الوازه كان،  و  ده ست 
و  حه سوديی  ده كات  وا  ئه مه   هاوبه شبن،  تێیدا 
له ناو  نه مێنێت، ڕك و كینه   یا  بێته وه ،  ڕژدی كه م 
خه ڵك ناهێڵێت. خه ڵك دڵ و سینه ی فراوان ده بێت 
و یه كسانی و هاوشانی و ته بایی و په یوه ندی له  
حاڵه ته ش  ئه م  ده بێت،  فراوان  و  گه رم  نێوانیاندا 
باشترین فاكته ری چاكتربوون و چاكسازی دنیا و 
ژیانی كۆمه ڵگه كانه ، بێگومان ئه و جۆره  به پیتی و 
ڕه خسانی هه لی به ره كه ت و كاركردنه ی كۆمه ڵگه  
ده بێته  هۆی ده وڵه مه ندی، ده وڵه مه ندیش سه خاوه ت 
و ئه مانه ت پارێزيی و دڵفراوانی لێده كه وێته وه )14(.
_الخصب_  به پیتی  له   ماوه ردی  مه به ستی 
ده وڵه مه ندكردن و زۆر كردنی سه رچاوه كانی ژیان 
سه قامگیريی  مایه ی  ده بێته   كه   خه ڵكه ،  بژێوی  و 
كه می  به پێچه وانه وه   كۆمه ڵگه ،  چاكسازی  و 
كۆمه ڵگه دا  له   بژێوی  و  داهات  سه رچاوه ی 
ناسه قامگیرییه ،  و  فه ساد  و  گه نده ڵيی  هۆكارێكی 
زیادكردنی  و  چاكسازيی  ئاسه واری  هه روه كو 
هۆكاره كانی به پیتی گشتییه  و هه مووان ده گرێته وه ، 
قاتوقڕيی  به هه مان شێوه  ئاسه وار و خراپییه كانی 
داهات  سه رچاوه كانی  كه مبوونه وه ی  و  گرانيی  و 
وه ك  لێره وه   ده گرێته وه ،  هه مووان  و  گشتییه  
به پیتكردنی واڵت  هه وڵی  ده كات  ئاماژه   ماوه ردی 
و زیادكردنی سه رچاوه كانی داهات و دۆزینه وه ی 
هه لی كار ده بێته  پایه یه كی به هێز بۆ سه قامگیريی و 

چاكسازی كۆمه ڵگه .
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به ره كه ته   و  به پیتی  ئه و  ماوه ردی  كۆتاییدا  له  
ڕووی  دوو  وه ك  كه   فاكته ر،  دوو  بۆ  ده گێڕێته وه  
دراوێكن، ئه وانه ش یه كه م: بریتییه  له  به پیتی و زۆری 
كار و بواره كانی كاركردن، دووه م: بریتییه  له  به پیتی 
و زۆركردنی مه واد و ئامرازه كان)15(، ده سه اڵتدار 
بیانه وێت چاكسازی  و فه رمانڕه وایانی واڵت ئه گه ر 
ببێت،  و سه قامگیریان  ئارام  كۆمه ڵگه یه كی  و  بكه ن 
به رده م  له   یه كسان  هه لی  یه كه مییان  له   ده بێت 
ڕاسته   دووه میاندا،  له   بكه ن،  دابین  كه س  هه موو 
وه ك ماوه ردی ئاماژه  ده دات كه  بڕ و قه باره ی ئه و 
مه واد و ئامرازانه  الی خوداوه  بڕاوه ته وه )16(، به اڵم 
و  سه رچاوه كان  دادپه روه رانه   ده بێت  ده سه اڵتدار 

مه واد و ئامرازه كان دابه ش بكات. 
ئه مه  ڕه هه ندی ئابورییه  له  پڕۆژه  چاكسازیيه كه ی 
ئابووری  له سه ر  كار  له   بریتییه   كه   ماوه ردی، 
گه شه سه ند و به پیتی و ده وڵه مه ندكردنی واڵت به  
سه رچاوه ی زۆر و جۆراوجۆری داهات، دابینكردنی 
الی  هاواڵتیان  بۆ  خۆشگوزه رانی  و  ڕه فاهییه ت 
و  چاكسازيی  پایه كانی  له   یه كێكه   ماوه ردی 
و  بێت  هه مووشت  نه وه ك  كۆمه ڵگه ،  سه قامگیری 
ته نیا فاكته ر و كۆڵه گه  بێت وه ك فیكری هاوچه رخ 
تێیگه یشتووه ، به ڵێ  زۆر پێویسته  به اڵم به س نییه .

به  كورتی ماوه ردی كاریگه ری ئه و پایه  له سه ر 
سه قامگیری ده گێڕێته وه  بۆ ئه م چه ند خاڵه :

1- به رچاوتێريی و سنگفراوانی له هه ر دۆخێكدا.
توێژه كانی  و  كه س  هه موو  هاوبه شی   -2
كۆمه ڵگه  له و پیت و به ره كه ت و فراوانيی و زۆری 
سه رچاوه كانی بژێويی و داهات، كه  ئه مه ش بۆ خۆی 
ده بێته وه  فاكته ری نه مان و كه مبوونه وه ی حه سودی 

و ڕك و كینه  له یه كتر هه ڵگرتن له  نێوان خه ڵكدا.
له یه كتر  و  تێكه ڵيی  بازنه ی  فراوانبوونی   -3

پرسینه وه  و گه رموگوڕی په یوه ندییه كان.
4- به رچاوتێری و ده وڵه مه ندی دڵ و بێنیازبوون 
ـ االستغناءـ  كه  سه خاوه ت و ئه مانه تپارێزی به رهه م 

ده هێنێت. 

پایهیشهشهم/ئومێدوگهشبینیبهداهاتوو:
له   وا  داهاتوو،  به   گه شبینی  و  ئومێد  بوونی 
نه بێت،  ته ماحكار  و  چاوچنۆك  ده كات  مرۆڤ 
دڵنیابێت له وه ی هه میشه  به شی پێویست و ژیانێكی 
ئابڕومه ندانه ی به رده كه وێت، ئیدی هه وڵی ئیحتيكار 
خۆی  بێنیازی  زوو  نادات،  زۆر  كۆكردنه وه ی  و 
پیشانده دات و خۆی به  ده وڵه مه ند ده زانێت، ئه مه ش 
خۆیان  به شی  ده ڕه خسێنێت  تر  ئه وانی  بۆ  هه ل 

ده ستكه وێت)17(.
به   ده دات  گه شبینییه   و  ئومێد  ئه و  ئه وه ی 
هاواڵتی ئاسایی، بوونی نه خشه  و پالنی ستراتیژی 
درێژخایه نی ده سه اڵت و فه رمانڕه وایانی واڵته  بۆ 
پێشخستنی كۆمه ڵگه  و دابینكردنی خۆشگوزه رانی 
و  كار  هه لی  زیادكردنی  و  دۆزینه وه   و  هاواڵتی 

فراوانكردنی سه رچاوه كانی داهاته .
پایه كانی  له   پایه   به و  كردن  ئاماژه   به ڕاستی 
له الیه ن  كۆمه ڵگه   چاكسازی  و  سه قامگیريی 
سه رنجه ،  جێگه ی  سه رده مه   له و  و  ماوه رديی 
ماوه ردی  عه قڵی  گه وره یی  و  ووردبینی 
و  نه بینراوه   بم  ئاگادار  ئه وه نده ی  پیشانده دات. 
زانا  هیچ  ڕاشكاوه   به وشێوه   به رچاونه كه وتووه  
ئه وه ش  كردبێت،  خاڵه   له و  باسی  بیرمه ندێك  و 
و  كارامه   به شێوه یه كی  ماوه ردی  كه   به ڵگه یه  
كردووه ،  داهاتوو  ته ك  له   مامه ڵه ی  زیره كانه  
پێشكه وتن و گه شه كردن ته نها پرسی ئێستا نییه  
داهاتووه ،  یه كه م پرسی  پله ی  به   به ڵكو  به س،  و 
گرنگی  و  دیار  پێشه نگێكی  به   ماوه ردی  لێره وه  
بیرۆكه ی زانینی دابه شكردنی كات و به رواره كان 
و گرنگیدان به  پالن و نه خشه ڕێژی بۆ داهاتوو 
ئێستاماندا  له م سه رده مه ی  هه ژمار ده كرێت، كه  
واڵتانی جیهان خۆیان به وه  هه ڵده كێشن كه  پالنی 
به   هه روه ها  هه یه ،  داهاتوویان  ساڵه ی  چه ند 
المال« و  بیرۆكه ی سه رمایه  »رأس  پێشه نگێكی 
هێنانی بۆ ناو چه ق و جه رگه ی گۆڕه پانی چاالكیيه  

ئابووریيه كان ده ژمێردرێت.
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1ـ سوره تی قوڕه یش، ئایه تی 4-3.
ئه ژمار ده كرێت،  ئیسالمی  فیقهی سیاسی  دیاره كانی  له  سه رچاوه   به یه كێك  كتێبه   ئه م  2ـ 
ده یانجار  ساغكراوه ته وه ،  موحه قيق  چه ندین  له الیه ن  و  چه ندینجار  پێدراوه ،  زۆر  بایه خێكی 

چاپكراوه ، بۆ چه ند زمانێكییش وه رگێردراوه .
 3ـ ئه م كتێبه  ئه وه نده ی من ئاگاداربم جارێك له الیه ن د.محی هیالل سه رحانه وه  ساغكراوه ته وه  
و به  چاپگه یه نراوه ، جارێكیش له  الیه ن د.ره زاوان سید ساغكراوه ته وه  و توێژینه وه ی له باره وه  

كراوه  و باڵوكراوه ته وه .
بایه خ سه یر  كه م  و  به  سوك  نابێت  فه رمانڕه واكان  و  پادشا  _النصیحه _  ئامۆژگاری  4ـ 
بكرێت كه  له  توراسی سیاسی ئیسالمی پێگه یه كی فراوانی وه رگرتووه ، له  ئه زموون و خیبره ی 
مێژوویی سیاسی ئیسالمی نه صیحه ت هه مان ئه و ده الله ت و مه عنا نه رێنيی و سه لبییه ی ئێستای 
نه بووه ، به ڵكو نه صیحه ت بریتیی بووه  له  پێدانی ڕاوێژ به  ده سه اڵتداران له الیه ن كه سانی خاوه ن 
ئه زموون و قسه  لێوه رگیراو و موعته به ر له  ڕووی زانستی و ئه خالقییه وه ، كه  داوایان كردووه  
مه لیك و پادشاكان دوربكه ونه وه  له  ئاره زوو و بڕیاری سه رپێی، زۆرجار ڕه خنه ی توندیان 

ئاڕاسته ی ده سه اڵت كردووه .     
ته نانه ت ڕاڤه  و شه رحێكیشی بۆ  5ـ  ئه م كتێبه  چه ندینجار ساغكراوه ته وه  و چاپكراوه ،   

كراوه  و ئه ویش چاپكراوه .
6ـ ئه م كتێبه ش ساغكراوه ته وه  و چاپكراوه .

7ـ ادب الدنیا والدین، ل136.
8ـ ه.س ، ل136.

9ـ ه.س، ل37-36.
10ـ  ه.س، ل37.
11ـ ه.س، ل141.
12ـ  ه.س، ل144.
13ـ ه.س، ل144.
14ـ ه.س، ل145.
15ـ ه.س، ل146.
16ـ ه.س، ل146.

 17ـ ه.س، ل146. 
بۆ نوسینی ئه و بابه ته  جگه  له  كتێبه كانی ماوه ردی سوودم له م كتێبانه ش وه رگرتووه :

المصلحة العامة من منظور اسالمي، د.محمد فوزى خليل.  -1
قراءة تربوية في فكر ابي الحسن الماوردي، د.علي خليل مصطفى.  -2

مصادر تراث السياسي االسالمي، د.نصر محمد عارف.  -3

سهرچاوهوپهراوێزهكان
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پوخته ى بيروباوه ڕ و بنه ماكانى 

ئه هلى حه ديس و ئه سه ر
ئیمداد تەها

له دایكبووی 1990
به كالۆریۆس له  زانسته  ئیسالمییه كان.

چه ندین وتاری باڵوكراوه ی هه یه 
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ئه هلي حه ديس و ئه سه ر كه  ناوه  بۆ يه كێك له  
گرووپه  ئيسالمييه كان، خاوه نى چه ند بيروبۆچون 
و تێڕوانينێكى تايبه تن كه   له نێو گرووپ  و قوتابخانه  
ئيسالمييه كانى ديكه دا پێى جياده كرێنه وه  و ده بێته  

سيماى دياريان و چه ند ناو و نازناوێكيان هه يه :
و  فه رمووده   به   سه رقاڵبوونيان  به هۆى   -1
واتاكردنى و شه نوكه وكردنى عيلله ل و جياكردنه وه ى 
ئه و  به هه ندوه رگرتنى  و  ناڕاسته كان  و  ڕاست 
شوێنكه وتوانيانه وه   و  له  هاوه اڵن  ئه سه رانه ى 

هاتوون، به  ئه هلى حه ديس و ئه سه ر ده ناسرێن.
و  هاوه اڵن  پێى  مه به ست  ساڵح:  سه له فى   -2

شوێنكه وته ى هاوه اڵن و پێشه وايان و زانايانه .
ڕێبازه يه   ئه و  سه له ف:  ڕێبازى  له   مه به ست 
و  گرتويانه ته به ر  )د.خ(،  پێغه مبه ر  هاوه اڵنى 
ئه هلى  پێشه وايانى  و  هاوه اڵن  شوێنكه وته ى 
ئه و  نه ك  ڕۆشتوون،  له سه رى  جه ماعه   سوننه  و 
زانايانه ى نازناوى بيدعه كاريان به سه ردا بڕاوه  و، 
خه واريج،  موعته زيله ،  گرووپه كانى:  پال  ده درێنه  
كه رامييه كان.  جه برى،  مورجيئه ،  ڕافيزه ،  قه ده رى، 
كتێبه   وه رگێڕانى  و  بيدعه   باڵوبونه وه ى  پاش  له  
ئيعتيزال  ڕێبازى  بره وسه ندنى  و،  فه لسه فييه كان 
قورئان  خه لقى  ميحنه تى  دروستكردنى  و، 
ئيمام  به رهه ڵستييه ى  ئه و  مه ئمونه وه ،  له اليه ن 
نازناوى  لێره وه   كردى،  خه ليفه   به رامبه ر  ئه حمه د 
سه له فيبوونى به سه ردا درا و، چه مكى سه له فييه ت 
پاڵ  درايه   سه له فيبوون  تێكستى  و  گۆڕێ  هاته  

ئه حمه دى كوڕى حه نبه ل.
ئه حمه د  ئيمام  ته نها  ڕێبازه   ئه م  نا،  ئه گه ر 
ئيمام  بۆچوونه كانى  وته  و  و  نه يگرتووه ته به ر 
ديكه يه   زانايانى  بۆچوونى  وته  و  هه مان  ئه حمه د 
وه ك:  شافيعى، ئه بوحه نيفه ، ماليك، ئيسحاقى كوڕى 

ڕاهه وه يهى، زوهريى و زانايانى عێراق و شام.
زانايان زۆربوون له باره ى عه قيده ى سه له فه وه  
قورئاندا  كتێبه كانى شرۆڤه كردنى  له   نوسيويانه  و 
وه ك  باسكردوه ،  خه ڵك  بۆ  سه له فيان  عه قيده ى 

كوڕى  عه بدوڕه حمانى  عه بدوڕه زاق،  ته فسيرى 
مه رده وه يهى،  بن  ته به رى،  مونزير،  بن  دوحه يم، 

ئه بى شه يخى ئه سفه هانى و، جگه  له  ئه وانيش.
و  سوننه ت  له سه ر  نوسراوه   كتێب  هه روه ها 
وه اڵمى  كتێبى  وه ك:  جه همييه كان،  وه اڵمدانه وه ى 
دانراوى  كه   الجهمية(  على  )الرد  جه همييه كان 
شێخى  جوعفيى  عه بدوڵاڵى  كورى  محه مه دى 
بوخارييه ، هه روه ها كتێبى )خه لقى ئه فعال( كه  هى 
بوخارييه ، له گه ڵ كتێبى سوننه ى ئه بى داود و ئه بى 
ئه بى  و  ته به رانى  قاسمى  ئه بى  و  ئه ثره م  به كرى 

عه بدوڵاڵى بن مه نده .
هه روه ها كتێبى شه ريعه ى ئاجوريى و ئيبانه ى 
كه  هى  له سه ر جه هميى  وه اڵم  كتێبى  و  به تته   بن 
داره مييه . هه روه ها زانايانى ديكه ى وه ك بوخارى، 
موسليم، بن ماجه ، ئه بى داوود، ترمذى، نه سائى، بن 
خوزه يمه ، ئه بى حاته مى رازى، مه رزه وى، بن حيبان، 
ئه وزاعى)1(. بن ئه بى له يال، ڕه بيع، به ربه هارى، بن 
موباره ك، شه عبى، بن حه جه رى عه سقه النى، ئه بى 
به كه مێك  حه نيفه -  ئه بى  ماليك،  شافيعى،  زورعه، 
له  ئه شعه رى-  ته حاوى،  داره مى،  جياوازييه وه ، 
مه نده ،.  بن  داره قوتنى،  ژيانيدا  سێيه مى   قۆناغى 
سوفيانى  ئه سفه هانى،  قاسمى  ئه بى  الله كائى، 
سه ورى، بن ته يميه ، بن قه يم، بن كه سير، زه هه بى، 
له م  پاشان  عه بدولوه هاب،  بن  محه مه د  به غه وى، 
سه رده مه دا ناسر سه عدى، ئه لبانى، بن عوسه يمين، 
كوڕى  ئه حمه دى  بۆچوونى  هه مان  باز،  ...تاد.  بن 
حه نبه ليان هه بووه  ده رباره ى ده ستگرت به ڕێبازى 
كردۆته وه   له وه   جه ختيان  هه ميشه   و  سه له فه وه  
ده ست به  ڕێبازى سه له فه وه  بگيرێت و پشت له و 
و  هاوه اڵن  پاش  له   كه   بكرێت  داهێنراوانه   ڕێبازه  
له  قورئان  پشت  به هۆيه وه   و  داده هێنران  تابعين 
له  نزيكبونه وه   به ئه ندازه ى  ده كران  فه رموده   و 

 داهێنراوه كه . 
له مباره يه وه   عه سقه النى  حه جه رى  بن 
ئيسالم  پيرۆزى  پاش سێ چاخى  له   ده فه رموێت: 
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كۆمه ڵه   شوێنكه وتووانيان،  و  هاوه اڵن  نه مانى  و 
كه   ئيسالم  نێو  هێنرانه   به رفراوان  بابه تێكى 
ڕه تيانكردۆته وه ،  به توندى  له وه وپێش  پێشه وايان 
يۆنانييان  فه لسه فه ى  ئه وه ى  گه يشتووه ته   كار 
تێكه ڵ به  بنه ماكانى ئايين كردووه  و كردوويانه ته  
سه رچاوه يه ك  و ده گه ڕێنه وه  الى له برى بنه ماكانى 
ئيسالم، هه ركه سێكيش ڕێچكه ى ئه وان نه گرێته به ر 
به اڵم  ناوده به ن،  نه فامى  و  ڕه مه ك  به كه سێكى 
خۆشبه خت ئه و كه سه يه  كه وا له سه ر ئه و ڕێگه يه يه  
له وه ى  له سه ربووه  و خۆى دوورگرتووه   پێشينى 

پاشين دايان هێناوه )2(.
 3- گرۆى ڕزگاربوو )الفرقة الناجية(، ئه مه ش 
به و گرۆيه   به كارده هێنن، چونكه  خۆيان  بۆخۆيان 
ده زانن پێغه مبه ر)د.خ( مژده ى ڕزگاربوونى پێداوه  
له نێو حه فتا و سێ گرۆى سه رلێشێواودا، پێغه مبه ر 
)د.خ( ده فه رموێت: )ئه م نه ته وه يه   دابه ش ده بێت بۆ 
حه فتا و سێ كۆمه ڵ، حه فتا و دوويان بۆ ئاگره  و 

يه ك دانه يان بۆ به هه شته ، ئه ويش جه ماعه يه()3( .
)الطائفة  سه ركه وتوو،  و  سه رفراز  گه لى   -4
فه رمووده يه وه   له م  ناوه ش  ئه م  المنصورة(: 
)د.خ(فه رموويه تى:  پێغه مبه ر  كه   وه رده گرن 
)به رده وام خه ڵكانێك له  نه ته وه كه م له سه ر ڕاستين، 
پێچه وانه يان  ئه وانه ى  ناگه يه نن  پێ  زيانيشيان 

ده كه ن و دژيانن()4(. 
 ، )الغرباء  چاكه خوازان  و  نامۆكان   -5
بۆخۆيان  بۆيه   ناوه ش  ئه م  والمصلحون(: 
نامۆيانه   خه ڵكه   به و  خۆيان  چونكه   به كارده هێنن، 
)ئيسالم  )د.خ(فه رمويه تى:  پێغه مبه ر  كه   ده زانن 
به نامۆى ده ستيپێكردووه  و كاتێكيش به ره و نه مان 
ده چێت دووباره  نامۆ ده بێته وه،  هه روه ك چۆن له  
نامۆبوون ده ستيپێكرد، خۆشبه ختى  به   سه ره تاوه  
گرتووه   به دينه وه   ده ستيان  ئه وانه ى  نامۆكان  بۆ 
كاتێك  ئه وانه ى  فه رمووى:  كێن؟  نامۆكان  وتيان 
چاككردنى  خه ريكى  ئه وان  ده كه ن،  خراپه   خه ڵك 

خۆيانن يان چاككردنى خه ڵكن)5(.

 5- ئه هلى سوننه  و جه ماعه .
هه روه ها كۆمه ڵێك ناو و نازناويان هه يه  كه  پێيان 
نه ياره كانيانه وه   له اليه ن  و  بوترێت  پێيان  ناخۆشه  

به سه رياندا بڕاوه :
و  ناو  جێگيركردنى  به هۆي  موشه بيهه :   -1
سيفاته كانه وه  بۆ خوداى گه وره  و ته ئويل نه كردن و 
له كارنه خستنيان هه ريه كه  له  گرووپه كانى موعته زيله  
سه له فييه كانيان  به   ئه شعه رييه كان،  و  جه همى  و 
ئه م  له  جێگيركردنى  واته   موشه بيهه ،  وتووه : 
سيفاتانه دا خودايان چواندووه  به  دروستكراوه كان.

موعته زيله  و  نازناوه   ئه م  موجبيره :   -2
ئه وه ى  به هۆى  بڕيون،  به سه رياندا  قه ده رييه كان 
گه وره   خوداى  وايه   باوه ڕيان  حه ديس  ئه هلى 
كارى  له نێويشيدا  شتێكه ،  هه موو  دروستكه رى 
خراپ  كرده وه   ده ڵێن  قه ده رييه كانيش  مرۆڤه كان، 
و به ده كان مرۆڤه كان خۆيان دروستيان ده كه ن و 

به دييان ده هێنن نه ك خودا.
مورجيئه كان  شيكاك:  موخاليفه ،  نه قسانى،   -3
ئه م ناوه يان لێناون، چونكه  مورجيئه  بۆچونيان وايه  
ئيمان زياد و كه م ناكات، ئه هلى حه ديسيش ده ڵێن: 
نه قسانى،  وتوون  پێيان  بۆيه   ده كات،  كه م  و  زياد 
وتوون  پێيان  پێچه وانه شيانه وه   بۆچونى  به هۆى 
موخاليفه ، پێشيان وتوون شيكاك، واته : گومانيان 
له  ئيمانى خه ڵك هه يه  و هه مووى چوونيه ك ناكه ن 
و ئيمانى هه ندێك له  هى هه ندێك به  زياتر ده زانن.

لێناون  ناوه يان  ئه م  ڕافيزه كان  ناسيبه :   -4
ئه بوبه كر  پێشخستنى  به   باوه ڕيان  ئه وه ى  به هۆى 
و  پێشه وايه تيدا  له   عه ليدا  به سه ر  هه يه   عومه ر  و 
هه ركه سێكيش ئه م بۆچونه ى هه بێت، ڕافيزه كان به 

 دوژمنى عه لى ده زانن و ناوى ناسيبه ى لێده نێن.
والجمهور(:  )العامة  خه ڵك  ڕه مه كى  تێكڕاو   -5
ناوه   حه ديسيان  ئه هلى  له   ڕافيزه كان  نازناوه   ئه م 
وه ك ئاماژه يه ك بۆئه وه ى خۆيان خه ڵكانى تايبه ت 
پێچه وانه   و  ڕه مه كه   ئه  وان  جگه  له  و  پاڵفته ن  و 

كردنيان زيانێكى نيه .
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ئه شعه ريى  موعته زيله  و  حه شوييه كان:   -6
لێناون،  ناوه يان  ئه م  ڕافيزه كان  و  ماتوريديى  و 
ئاسار  فه رمووده  و  وه رگرتنى  به واتاى  ئه مه ش 
دێت به بێ شومار و به دواداچوونيان، يان به واتاى 

جێگيركردنى جه سته  بۆ خودا.
له  زانستى  دێت  ئاگاى  بێ  به واتاى  نابيته ،   -7

كه الم و توێژينه وه نه كردن له سه رى.
8- غه سرا: واته  خه ڵكى كه م عه قڵ و گێژ)6(.

ڕێبازىئههلىحهديس
لهوهرگرتنىبيروباوهڕدابهمجۆرهيه:

فه رموده وه ،  و  قورئان  به   ده ستگرتن   -1
كردنيان  له گه ڵ  نێوانياندا،  له   جياوازيكردن  به بێ 
به بێ  ده يخوازن،  به وه ى  كاركردن  و  به دادوه ر 
ئه وه ى ڕه تبكرێێنه وه  و ته ئويل بكرێن و، جياوازى 
له  نێوان فه رمووده ى ئاحاد و موته واتيردا نه كرێت 
نا،  ئه گه ر  بكرێت،  سه ير  چاو  به يه ك  هه مووى  و 
له  نێوان  جياوازى  بيده عه   ئه هلى  خه سڵه تى  ئه وه  

فه رمووده ى ئاحاد و موته واتيردا بكرێت.
2- ڕۆشتن له سه ر ڕێبازى هاوه اڵنى پێغه مبه ر 

له  چۆنيه تى تێێگه شتن له  دين و عه قيده دا.
3- ڕۆنه چوون له  تێگه شتن له  ماناى ده قه كان 
و  ده قه كان  ڕوكه شيانه ى  واتاى  له   النه دان  و 
ئه مه شدا  له گه ڵ  عه قڵ،  به پێى  ڕه تنه كردنه وه يان 
له  سنورى خۆيدا كارى  ناخه ن و  عه قڵ پشتگوێ 
پێده كه ن، سنوره كه شى به اليانه وه  ئه وه نده يه  ته نها 
به هۆيه وه   و  بگه ن  تێى  و  هه ڵبگۆزن  لێ  حوكمى 
له   به رهه ڵستى  ئه گه ر  خۆ  ته كليف،  ژێر  بكه ونه  

نێوان عه قڵ و ده قدا هه بوو ده قه كه  ڕه تنه كرێته وه .

بنهماكانىئههلىحهديسوئهسهر:
له   يه ك  به خودا:  باوه ڕبوون  يهكهم:  بنهماى
بنه ما سه ره كييه كانى ئه هلى سوننه  باوه ڕبوونه  به 
 خوداى گه وره  كه  خۆى له  دابه شكردنى ته وحيددا 
ده بينێته وه  بۆ سێ به ش، بۆ باوه ڕبوون به  خوداو، 

دامه زران و پته وبوونى، پێويسته  ئه م سێ جۆره ى 
ته وحيد په يڕه و بكرێت، ئه ويش: باوه ڕبوونه  به وه ى 
و  به ديهێناوه   بونه وه رى  هه موو  گه وره   خوداى 
له   يه كخواپه رستى  ده وترێت:  پێى  كه   پادشايه تى، 
په رستنى خوداى گه وره   داناندا. هه روه ها  به خودا 
و به شايسته ى په رستنى بزانيت به ته نها و، به ته نها 
نه په رستى  ديكه   كه سى  په رستندا،  له   ڕايبگريت 
ئه مه ش  نه ده يت،  بڕيار  بۆ  هاوبه شى  و  له گه ڵيدا 
و  به ناو  باوه ربوون  له گه ڵ  په رستشه .  ته وحيدى 
به بێ  جگێركردنيان  و  گه وره   خوداى  سفاته كانى 
ته ئويل، ته عطيل، ته حرف، ته مسيل، ته فويزكردن و، 
نه فيكردنى سيفه تێك كه  خودا و پێغه مبه ر نه فييان 
سيفه ته كانه .  و  ناو  ته وحيدى  ئه مه ش  كردووه ، 
هه روه ها باوه ڕهێنان به الى ئه هلى سوننه وه  شتێكى 
سروشتييه  و خوداى گه وره  مرۆڤى دروستكردووه  
هه ر له  بنه ڕه ته وه  به  باوه ڕدارى هێناويه تييه  بوون 
باڵغبوون  ته مه نى  گه شته   ناكات  به وه   پێويست  و 
يه كه مى  قۆناغى  بچێته   و  بكات  نه زه ر  به   ده ست 
موعته زيله  و  به الى  كه    – و..تاد.  و شه ك  نه زه ر 
سه رشانى  واجبى  يه كه مين  ئه شعه رييه كانه وه  
مرۆڤه ، فه رموده يه كى پێغه مبه ر)د.خ( ده كه نه  به ڵگه  
مه گه ر  نيه ،  له دايكبوويه ك  فه رمويه تى:)هيچ  كه  
له سه ر فيتره ت له دايكده بێت، دواتر باوك و دايكى 

ده يكه نه  جوله كه ، گاور، ئاگرپه رست( )7(. 
به الى  فريشته كان: به   باوه ڕبوون  دووهم بنهماى
خۆى  فريشته كان  به   باوه ڕبوون  سوننه وه   ئه هلى 
 -1 ده ينێێته وه :  سه ره كيدا  ته وه رێكى  چه ند  له  
به و  باوه ڕبوون   -2 به  هه بوونيان.  باوه ڕبوون 
سيفه تانه ى كه  خوداى گه وره  يان پێغه مبه ر )د.خ( 
به و  باوه ڕبوون   -3 له باره يانه وه .  كردووه   باسى 
به   و  بكه ن  جێبه جێى  دراوه   به سه رياندا  كارانه ى 

پاك بزانرێن )8(. 
باوه ڕبوون به و كتێبانه ى خوداى  بنهماىسێهم:
بۆ  پێغه مبه رانى  بۆ  كردووه   ڕه وانه ى  گه وره  

ڕێنمايى كردنى مرۆڤايه تى.
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بنهماىچوارهم: باوه ڕبوون به  پێغه مبه رانى خودا 
به شێوه ييه كى گشتى.

بنهماىپێێجهم: باوه ڕبوون به  كۆمه ڵه  ڕووداوێك 
كه  مرۆڤ له  پاش مردن دێته  ڕێگه ى كه  خۆى له م 
خااڵنه دا ده بينته وه : 1- باوه ڕبوون به  تاقيكردنه وه ى 
ده نرێن  له  گۆڕ  كاتێك  ناوگۆڕ، هه موو مرۆڤه كان 
دوو فريشته  دێنه اليى و لێى ده پرسن خودات كێيه ؟ 
مرۆڤى مسوڵمان  ؟،  چيه  ئاينت  كێيه ؟  پێغه مبه رت 
محه مه ده ،  پێغه مبه رم  يه و  )الله (  خودام  ده ڵێت 
و  دووڕوو  و  بێباوه ڕ  كه سانى  ئيسالمه .  ئاينيشم 
ها  ها  ده ڵێن:  و  وه اڵمبده نه وه   ناتوانن  خراپه كار 
پێدا ده كێشرت  ئاسنينيان  ئه وجا گورزێكى  نازانم، 
و  جنۆكه   جگه له   ده يبيستێت  گيانله به رێك  هه موو 

ئاده مى)9(. 
ناوگۆڕ،  پاداشتى  سزاو  به   باوه ڕبوون   -2
به ڵگه ش بۆ ئه مه  فه رموده ى پێغه مبه ره )د.خ(كاتێك 
تێپه ڕيوه  به الى دوو گۆڕدا  فه رمويه تى سزا ده درێن، 
تاوانه وه  كه  به الى خه ڵكه وه  ئاسانن،  به هۆى دوو 
به اڵم ئاسان نين، يه كه ميان قسه ى خه ڵكى بۆ يه ك 
ئاژاوه )النميمة(،  نانه وه ى  به مه به ستى  ده گێڕايه وه  

ئه وى ديكه ش خۆى له  ميز پاك ڕانه ده گرت)10(. 
هاتن  كۆتايى  و  گه وره   قيامه تى  ڕوودانى   -3

به  دنيا.
بۆ  دوايدا  ڕۆژى  له   ميزان  به   باوه ڕبوون   -4

كێشانه كردنى باشه  و خراپه ى خه ڵكى.
5- باوه ڕبوون به  لێپێچينه وه  و حساب كردن.

و  تاوان  په ڕاوێك  چه ند  به   باوه ڕبوون   -6

باشه كانى مرۆڤى تێدا هه ژماركراوه . 
به   تايبه ته   كه   كه وسه ر  ئاوى  و  حه وز   -7
دواييدا  ڕۆژى  له   پێغه مبه ره وه )د.خ(و  ئوممه تى 
خۆيانى  تينوێتى  و  لێده خۆن  ئاوى  ئوممه ته كه ى 

له سه ر ده شكێنن.
به سه ر  كه   سيرات:  به پردى  باوه ڕبوون    -8
په ڕينه وه ى  ڕێگه ى  و  تێده په ڕێت  دۆزه خدا 
تره   تيژ  شمشێر  له   به هه شت،  به ره و  خه ڵكييه  
زۆرى  و  كه م  به پێى  تره ،  باريك  له  تاڵه موو  و 
كرده وه كانيان مسوڵمان پێيدا تێده په ڕن، كه سانێك 
پێده چێت  چاوتروكانێكيان  به ئه ندازه ى  هه ن 
هه وره   به وێنه ى  خه ڵكانێكيش  په ڕينه وه دا،  له  
خه ڵكانێكيش  و،  له  په ڕينه وه دا  خێران  بروسكه  
سوار  حوشتر  وه ك  ئه سپسوار،  وه ك  با،  وه ك 
ده په ڕنه وه ، هه ندێكيش به پياده  ده ڕۆن، هه ندێكيش 
به  سنگه خشێ، خه ڵكانێكيش ده كه ونه  خواره وه )ناو 
ئاسنين  قوالپى  پرده وه   ئه م  له  چوارالى  دۆزه خ(، 
هه ن ئه و كه سانه  ڕاده كێشن كه  به الياندا تێده په ڕن، 
نێوان  شوێنێكى  له   په ڕينه وه   بڕواداران  كاتێكيش 
تۆڵه ى  و  ده وه ستێنرێن  دۆزه خدا  و  به هه شت 
به هه شت  ڕه وانه ى  ئه وجا  لێده كرێته وه ،  يه كيان 

ده كرێن)11(.
)د.خ(  پێغه مبه ر  به  شه فاعه تى  باوه ڕبوون   -9

كه  پێكدێت له :
ده ستپێكردنى  بۆ  گه وره   شه فاعه تى   -1

لێپرسينه وه ى خوداى گه وره .
2- شه فاعه ت ده كات بۆ خه ڵكانێك كه  تاوان و 

ئه وه  خه سڵه تى ئه هلى بيده عه  جياوازى له  نێوان 
فه رمووده ى ئاحاد و موته واتيردا بكرێت.

;
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چاكه يان چوونيه كه .

3- شه فاعه ت بۆ خه ڵكانێك كه  سزاى دۆزه خيان 
بۆ ده رچووه ، تاوه كو نه چنه  ناوى.

4- شه فاعه ت بۆ به رزكردنه وه ى پله ى خه ڵكانێك 
له  به هه شتدا.

بچنه   بۆئه وه ى  خه ڵكانێك  بۆ  شه فاعه ت   -5
به هه شت به بێ لێپيرسينه وه .

سزا  سووككردنى  بۆ  ده كات  شه فاعه ت   -6
له سه ر مامى كه  ئه بوتاليبه .

7- شه فاعه ت ده كات بۆ مۆڵه تدان به بڕواداران 
بۆ چوونه  ناو به هه شت.

8- شه فاعه ت بۆ خه ڵكانى خاوه ن تاوانى گه وره  
له نێو موسوڵمانان )12(. 

10- باوه ڕبوون به  به هه شت و دۆزه خ كه  دوو 
سازن،  ئاماده  و  ئێستا  و  خودان  دروستكراوى 
بێباوه ڕ  بۆ  دۆزه خيش  و  بڕواداران  بۆ  به هه شت 
له ناو  كه وا  دروستكراون  دوو   ، خراپه كاران  و 
به هه شتى  له  پێشچاوى  گه وره   خوداى  و  ناچن 
و  مه ڕێك  شێوه ى  ده كاته   مردن  دۆزه خييه كان  و 
سه رى ده برێت و دڵنياييان ده داتێ له سه ر مانه وه ى 

هه ميشه ييان له و شوێنه ى تێيدان)13(.
بنه ماى شه شه م: باوه ڕبوون به قه زاو قه ده ر:

أ- باوه ڕبوون به وه ى خوداى گه وره  هه موو كار 
و باره كانى مرۆڤ ده زانێت و زانستى هه يه  پێيان. 
خوداى گه وره  ده فه رموێت: }ِلَتْعَلُموا َأنَّ الل َعَلى ُكلِّ َشْيٍء 

َقِديٌر َوَأنَّ الل َقْد َأَحاَط ِبُكلِّ َشْيٍء ِعْلًما{ الطالق: 12. 
ب- هه ر شتێك ڕووده دات هه مووى نوسراوه  
َماِء َواَلْرِض ِإنَّ  له الى خودا، }َأَلْ َتْعَلْم َأنَّ الل َيْعَلُم َما ِف السَّ
َذِلَك ِف ِكَتاٍب ِإنَّ َذِلَك َعَلى الل َيِسٌي{ يس: 12. هه روه ها 
مقادير  الله  )كتب  ده فه رموێت:  پێغه مبه ر)د.خ( 
الخالئق قبل أن يخلق السموات واألرض بخمسين 

ألف سنة( )14(.
ج- هه موو شته كان له ژێر ويستى په روه ردگاردا 
نه بێت  لێى  ويستى  خودا  ئه گه ر  خۆ  ڕووده ده ن 
ڕوونادات.  و  بكات  كارێك  هيچ  ناتوانێت  مرۆڤ 

خوداى گه وره  ده فه رموێت: }َوَما َتَشاُؤوَن ِإّل َأن َيَشاَء الل 
َربُّ اْلَعاَلِنَي{ التكوير: 29.

گه وره   خوداى  به وه ى  باوه ڕبوون  د- 
به ديهێنه رى هه موو شته كانه  به  باش و خراپيانه وه  
هه مووى خودا به ديهێناوه  و هيچ شتێك و مرۆڤێك 
نييه  جگه  له  خودا شتێك به رهه م بهێنێێت. }الل َخاِلُق 

ُكلِّ َشْيٍء َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َوِكيٌل{ الزمر: 62. 
هه روه ها، پاشماوه ى بنه ماكانى ديكه  ئه وه يه : 
هه ردوو  له  نێوان  نێوه ندگيرن  سوننه   ئه هلى 
مرۆ  وابوو  باوه ڕيان  كه   جه برييه كان  گرۆى 
له سه رى  خودا  و  ده يكات  كاره ى  ناچاره  به و 
موعته زيله كان  گرۆى  له گه ل  كردووه ،  پێويست 
به ديهێنه رى  بۆخۆى  مرۆڤ  ده يانوت  كه  
ئه هلى  نيه.  به ديهێنه رى  خودا  و  كاره كانيه تى 
كاره ى  له و  سه رپشكه   مرۆڤ  ده ڵێن  حه ديس 
ده يكات و هيچ كات خودا، مرۆڤ ناچار ناكات 
له ژێر ويستى  كاره كانيشى  به اڵم  بكات،  كارێك 
خودا ده رناچێت و خوا به ديهێنه ريه تى و ويستى 
ده بێت.  خودا  ويستى  شوێنكه وته ى  كه سه كه  
به اڵم پێويسته  ئه وه  بزانين ويستى خودا واتاى 
كه   بێت  ڕازى  سه رپێچى  و  به تاوان  ئه وه  نيه  
مرۆ ده يكات، به اڵم ئه گه ر مرۆڤ وييستى تاوان 
بكات خودا له  ڕووى شه رعه وه  پێى ڕازى نييه 
 و بۆشى به ديدێنێت وه ك ئازادييه ك، به اڵم دواتر 
}َوالل  له سه رى.  ده كات  له گه ڵ  لێپرسينه وه ى 

َخَلَقُكْم َوَما َتْعَمُلوَن{ الصافات: 96. 
هه روه ها، بنه ماى ئه هليى حه ديسه : باوه ڕبوون 
به وه ى ئيمان پێكدێت له  دانپێدانان به  زمان، باوه ڕ 
پێ بوون له  دڵه وه ، ئه نجامدانى كرده وه ى باشه  و، 
به  به ندايه تيكردن ئيمان زياد ده كات و به  تاوانكردن 

كه م ده كات. 
بابه ته شدا  له م  سوننه   ئه هلى  هه روه ها 
نێوه ندگيرن له  نێوان خه واريج وموعته زيله  كان و 
بۆچونيان  موعته زيله   و  خه واريج  مورجيئه كان: 
به هه ميشه يى  گه وره   تاوانى  ئه نجامده رى  وايه  
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خوداى  پێويسته   و  ده مێنێته وه   دۆزه خدا  له  
پاداشتى  چۆن  هه روه ك  بدات،  سزاى  گه وره  
ده ڵێن  مورجيئه كانيش  ده داته وه ،  خواپه رستان 
و  ناگه يه نێت  ئيمان  به   زيانێك  هيچ  تاوانكردن 
ده وت-  پێيان  موعته زيله   ناكات.  زيادى  و  كه م 
نێوان  پايه ى  گه وره   تاوانى  ئه نجامده رى  به  
ده وت  پێيان  خه وارييجه كانيش  دوپايه كه  و 
بێباوه ڕ.  ئه هلى سوننه  به  مسوڵمانى تاوانباريان 
گه وره   تاوانى  ئه نجامده رى  ده ڵێن:  و  ده زانێێت 
ئه گه ر به ڕه واى نه بينێت كافر نابێت و ده كه وێته  
سزاى  بيه وێت  ئه گه ر  خوداوه ،  ويستى  ژێر 
ده دات ئه گه ر نه شيه وێت سزاى نادات و بشچێته  
دۆزه خ بايى ئه وه نده  ده سوتێت تاوانى كردووه 
 و دواتر ڕزگارى ده بێت)12(. به  به ڵگه ى ئه وه ى 
خوداى گه وره  ده فه رموێت: }ِإنَّ الل َل َيْغِفُر َأن ُيْشَرَك 

ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَن َيَشاء{ النساء: 48. 
و  ڕافيزه كان  نێوان  له   نێوه ندگيرن  هه روه ها 
پێش  پێشه واكه ى  سێ  ڕافيزه كان  خه وارجه كان: 
عه لييان كافراند و زێده ڕۆييان له  مافى عه ليدا كرد 
و خه واريجه كانيش پێشه وا عه لييان كافراند، به اڵم 
بۆ  هه يه   ڕيزبه ندييه   به و  باوه ڕيان  سوننه   ئه هلى 
پێشه وايان كراوه  و به  ڕه وا و دروستى ده زانن و 
وا نابينن مافى عه لى تێێدا خورابێت و به كافريشى 
نازانن و به  پێشه وايه كى به ڕێز و هاوه ڵى پێغه مبه رى 

ده زانن.
هه يه   به وه   باوه ڕيان  حه دس  ئه هلى  هه روه ها 
ده رنه چێت  مسوڵمانان  پێشه واى  حوكمى  له ژێر 
و  بێت  سته مكاريش  پێشه وايه كى  هه رچه نده  
چه كداريى  شۆڕشى  نابێت  بخوات،  خه ڵك  مافى 
كوفرى  ئه وكاته ى  تا  الببرێت،  و  بكرێت  دژ  له  
نه بێت  )كه مێكيان  ده بينرت  لێ  ئاشكراى  و  ڕوون 
كوفريشى  هه رچه نده   سته مكار  وايه   بۆچوونيان 
ئه نجامدانى  بۆ  و  پێويسته (  لێى  ده رچوون  نه بێت 
هێز  و  پێشه وايه ك  هه بوونى  پێويستى  شۆ}شيش 
فه تواى  زانايان  و  هه يه   ئاماده   و  ساز  توانايى  و 

جيهادى بۆ بده ن و دڵنيايى ڕوونه دانى پشێويى و 
خراپه ى زياترى تێدابێت. 

هه روه ها ئه م ڕێبازه  كۆمه ڵێكى تر بنه ماى هه يه ، 
له   كه   ڕووداوێك  كۆمه ڵه   به   باوه ڕبوون  له وانه : 
پێش هاتنى قيامه ت ڕووده ده ن: له  هاتنى ده ججال 
و ده ركه وتنى محه مه دى مه هدى و هاتنه خواره وه ى 

عيساى مه سيح بۆ سه رزه وى.
حه ديسه :  ئه هلى  بنه ماكانى  له   هه روه ها، 
له   وازهێنان  بيدعه چييه وه ،  پشت  له   نوێژنه كردن 
نه كردنيان،  هاونشينى  و  بيده ع  ئه هلى  ده مه قاڵێى 
ده ستگرتن به  سوننه ته وه  و شوێننه كه وتنى بۆچوون 
و  ده بێت  به رده وام  جيهادكردن  ئاره زووه كان،  و 
دوايى،  ڕۆژى  تاوه كو  پێێشه وايان  له گه ڵ  ده منێت 
ده ستبڕين  له :  شه رع  سنوره كانى  جێێبه جێكردنى 
هه رده مێنێت،  و....هتد  زيناكار  به ردبارانكردنى  و 
هه ركه سێك له ژێر حوكمى ده سه اڵتدار ده ربچێت-
جا مسوڵمانان كردبێتيانه  ده سه اڵتدار يان كوده تاى 
كردووه  و  سوننه تى  پێچه وانه ى  ئه وا  كردبێت 
جه نگان  مردووه ،  نه فامى  له سه ر  بمرێت  له سه رى 

له گه ڵ حكومه ت بيدعه يه  و جه نگاوه ر بيدعه چييه .
پێوسته ،  خه واريجان  له گه ڵ  جه نگان 
دوركه وتنه وه  له  قه ده غه كراوه كانى وه ك: نه ميمه ت، 
خه ڵك.  ماڵى  خواردنى  زينا،  درۆ،  غه يبه ت، 
هه روه ها ده ڵێن: گۆڕى مرۆ باخچه يه كى به هه شت 
و  خودايه   وته ى  قورئان  دۆزه خه ،  دۆڵێكى  يان 
دروستكراو نيه ، له  ڕۆژى دواييدا بڕواداران خودا 

ده بينن، خودا له سه ر عه رشه . 
كه م  ژيان و  زبر  بوونه   ئه هلى سوننه   بنه ماى 
خواردن وخواردنه وه  و پۆشين، بڕوابوون به وه ى 
پێغه مبه رێكى  و  پێهاتووه   كۆتايى  پێغه مبه رێتى 
ديكه  نايه ت، بێده نگبوون له و شتانه ى هاوه اڵن لێى 
كاتبى  و  مسوڵمانان  خاڵى  موعاويه   بێده نگبوون، 
مسوڵمانان،  له  خه ليفه كانى  يه كێكه   وه حييه  و 
هاوه اڵن  له  نێوان  ڕوداوانه ى  ئه و  باسنه كردنى 
ڕوويانداوه  و باسكردنيان به  باشه ، خۆشه يستنى 
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پێغه مبه ر)د.خ(،  ئالوبه يتى  و  خێزان  خانه واده  و 
به   و  ده زانن  به هه شت  به  ئه هلى  هاوه اڵن 
كه راماتى  به   باوه ڕبوون  نازانن،  مه عسوميشيان 
خراپه ،  له   ڕێگرى  چاكه  و  به   فه رمان  پياوچاكان، 
له كات  شكوركردن  ناخۆشى،  له كاتى  خۆگرتن 
خۆشى، چاكه  له گه ڵ دايك و باوك، به جێگه ياندنى 
په يوه ندى خزمايه تى، چاكه  كردن له گه ڵ خزمان و 
هه ژاران، ڕۆنه چوون و زێده ڕۆى نه كردن له  مافى 

پياوباشان.
باوه ڕبوون به وه ى  خوداى گه وره  به ده ستى 
به هه شت  له   و  دروستكردووه   ئاده مى  خۆى 
له  بنه ڕه تيشدا بۆ سه رزه وى  جێگيرى كردووه ، 
دروستيكردووه ، به  خواردنى دارێكيش تاقيكرده وه  
و تێيدا ده رنه چوو به هۆيه وه  له  به هه شت ده ركرا. 
دوركه وتنه وه  له  هاوبه ش بۆ خودا دانان، دانانى 
نێوه ندگير)الواسطة( له  نێوان خۆت و خودادا و 
هاوارى لێبكه يت و پشتى پێ ببه ستيت بۆئه وه ى 
بۆخودا  هاوبه ش  خودا  بگه يته   ڕێگه يه وه   له  
په يداكه ران  بۆ خودا  هاوبه ش  كافراندنى  دانانه . 
ئاينى  ئاينيان،  به هه ڵه زانينى  و  بێباوه ڕان  و 
ئسالم له  هه موو ئاينێك به باشتر بزانيت و هيچ 
به   گاڵته نه كردن  نه كه يت،  هاوتا  ديكه ى  ئاينێكى 
پشتگيرى  له  جادووگه رى،  دوركه وتنه وه   دين، 
هيچ  مسوڵمانان،  دژيى  له   بێباوه ڕان  نه كردنى 
له  ده ره وه ى شه ريعه تى ئيسالم  ناتوانێت  كه س 
به  ڕاستييه كى ديكه  بگات و لێى ده ربچێت، ته نها 
بونياد له سه ر قورئان و فه رمووده  ده كرێت، نه ك 
له سه ر خه وى پياوباشان و عه قڵ و..تاد.، پشت 
هه ڵنه كردن له  دين، به  حه رام زانينى حه رامه كان 
زانينى  حه اڵڵ  به   له گه ڵ  نه كردنيان  حه اڵڵ  و 
حه اڵڵه كان، گه ڕانه وه  بۆ الى حوكمى شه ريعه تى 
به سه ر  پێشهاتێك  و  له  هه موو ڕووداو  ئيسالم 
خۆى  به  كرده وه ى  مرۆڤێك  هيچ  بێت،  مرۆڤ 
ميهره بانى  و  به زه يى  ئه گه ر  به هه شت  ناچێته  

خوداى له گه ڵ نه بێت. 

قه ده رى،  جه همى،  شيعه ،  گرووپه كانى 
سۆفى،  ماتوريدى،  موعته زيله ،  خه واريج، 
كه الم... ئه هلى  جه برى،  كيالبى،  ئه شعه رى، 
هتد، هه مويان به ئه هه لى بيدعه  و سه رلێشێواو 
شيريك  كوفر،  بيدعه ،  هه ركه سێك  بزانرێن. 
هه ژمار  موشريك  كافر،  بيدعه چى،  به    بكات 
ئيقامه   ناكرێت تاوه كو بۆى ڕوونده كرێته وه  و 
پێويستى  به ڵگه ى  ئه گه ر  ده كرێت  حوججه  
به وه   ئه وجا  بوو  به رده وام  هه ر  و  پێگه شت 
و  هه ركه س  ده يكات،  كه   بكرێت  ناوزه ند 
و  ده ستور  به   كار  فه رمانڕه وايه ك  و  پێشه وا 
بكات  ئيسالم  پێچه وانه ى  ده ستكرده كانى  ياسا 
ئيسالم  له   مه رجه ى  به و  پێى  نابێت  بێباوه ڕ 
نه زانێت.  به باشى  ئيسالم  وه ك  يان  باشتر 
بۆچونى جياوازيان هه يه  ده رباره ى نوێژنه كه ر 
تاوانبارى  به   هه ندێك  و  بێباوه ڕ  به   هێندێك 

شايسته ى دۆزه خ و ملپه ڕاندنى ده زانن.
سه له فه   ئه هلى  بنه ماكان  له   هه روه ها 
له شى  ده چێته   جنۆكه   به وه ى  باوه ڕبوون 
مرۆڤ، جادوو كاريگه رى ده بێت له سه ر مرۆڤ، 
سه رخووف-جۆراب،  مه سحى  به   باوه ڕبوون 
له  ديندا،  نه كردن  )المراوغة(  وفيك  زۆرفاك 
هاوه اڵن،  تێگه شتنى  وته  و  زانينى  حوججه   به  
گه وره   خوداى  و  دروستكراوه   بونه وه ره   ئه م 
ناوه كانى  خودا،  له   نييه   به شێك  و  به ديهێناوه  
ناوێكى  ناتوانين  پێوانه   به  و  ته وقيفييه   خودا 
زانايانيان  زۆرينه ى  بكه ين،  زياد  بۆ  ديكه ى 
سيفه ته كانى  و  ناو  جێگيركردنى  ڕێبازيان 
خودايه  به بێ ته ئويل، كه مێكيان نه بێت ڕێبازيان 
ته فويزكردنى ماناكه يه تى بۆالى خودا و ده ڵێن 
سۆفستائييه كان  ده زانێت،  واتايان  خودا  ته نها 
نه زانن كه  نكۆڵى له  حه قيقه تى شته كان ده كه ن، 
له  وته ى بێباوه ڕانه  بڵێيت خوداى گه وره  كه سى 
زانيارى  و  بيناسێت  نه كردووه   موكه له ف 

ده رباره ى هه بێت)15(.
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ئهنجام
ئه مه ى باس كرا پوخته ى بيروباوه ڕ و بنه ماكانى ئه هلى حه ديس بوو، كه  جياوازييه كانى 
ئه مان  له گه ڵ گرووپه كانى ديكه دا خۆى له  كۆى ئه م بابه تانه دا ده بينێته وه  و بۆچونى تايبه ت 
به  خۆيان هه يه  له سه ر هه ريه كێك له م بابه تانه  كه  جياوازه  له  بۆچوونى به رامبه ره كانيان. 
عه قيده وه  و  بابه تى  نێو  ده چنه   بنه مايانه   له م  هه ندێك  ئه وه يه:   بوترێت  پێويسته   ئه وه ى 
وتراون  خۆيان  زه مانى  بۆ  هه ندێكيان  هه روه ها  نين،  عه قيده يى  بابه تى  هه ندێكيشيان 
و  ڕۆژگار  له م  نه كراون  كرده يى  هه ندێكيشيان  خۆيانه ،  واقيعى  فيقهـى  و  نوسراون  و 
سه رده مه دا و پاساوى سياسيى و سه رده م گيرييانه  بۆ جێبه جێ نه كردنيان ده هێنرێته وه  

له اليه ن زاناكانى ئه هلى حه ديسه وه . 
بۆيه  پێويسته  زانايانى ئه هلى حه ديس جياكارى بكه ن له  نێوان بابه ته كاندا و مه وداى 
به رامبه ردا  به سه ر  حوكم  هۆيه وه   به   ئه وجا  بكه نه وه   ڕوون  به  عه قيده وه   په يوه ندييان 
بده ن، له  ئه هلى سوننه  بێ به شى نه كه ن به هۆى بۆچونێكه وه  له چاو بابه ته  عه قيده ييه كاندا 
كێشى تاڵه موويه كى هه يه ، بۆ وێنه  باوه ڕبوون به  مه سحى سه ر جۆراب كه  هيچ ويژدانێك 
قه بوڵى ناكات به هۆى باوه ڕنه بوون پێى كه سێكى پێ له  ئه هلى سوننه  ده ربكرێت و، تانه ى 
لێبدرێت كه  باوه ڕى به و بابه ته  فيقهيه  خيالفييه  نييه . پاشان ڕه چاوى بارودۆخ بكرێت بۆ 
جێبه جێكردنى هه ندێك بنه ما و، ڕه چاوى به ديهێنانى به رژه وه ندى و پاڵپێوه نانى خراپه ى 
ئه هلى  بنه ماكانى  بۆ  بكرێت  زياد  ڕۆژگار  ديكه ى  بابه تێكى  كۆمه ڵه   ئه وجا  بكرێت.  تێدا 
به ڵكه  هه ندێك  بێئاگا بووه ،  لێى  ئه مڕۆماندا هه ن و مسوڵمان  له  واقيعى  سوننه بوون كه  
يان  بێئاگابوون  بنه مايه   له و  و  كه وتوون  تێى  ئه هلى سوننه  خۆشيان  بانگه شه كارانى  له  
له   ژيانه   ده گه ڕێته وه  و  بارودۆخ  ڕه چاونه كردنى  بۆ  هۆكاره كه شى  ده كه ن  پێچه وانه ى 

دووتوێى كتێبدا و واقيعى نه بووونه  و به هۆيه وه  ئه هلى سوننه ى پێ له كه دار ده بێت.
پاشان ئه و بابه تانه  بژارده  بكرێن و له  ته رازووى قورئان و سوننه ت بكێشرێن بۆئه وه ى 
شه رعى  ڕوونى  به ڵگه يه كى  هيچ  و  سوننه بوون  ئه هلي  مۆركى  بووه ته   بابه ت  كۆمه ڵێك 
له سه ر نييه  و بووه ته  به شێك له  دين و بنه ماكان جيابكرێنه وه  و ڕاستييان ده ربكه وێت و 
هه ر زانا، بيرمه ند، توێژه رێك يه كێك له و بابه تانه ى له گه ڵ قورئان و فه رمووده  و گيان و 
مه به سته  گه وره كانى شه ريعه  به راورد كرد و بۆى ساغبوويه وه  ته ندروست نيه  ده ستبه جێ 
ناوى عه قاڵنيى و ئه هلى بيده عى به سه ردا نه بردرێت به  پاساوى ئه وه ى بنه مايه كه  سه دان 
پاشان  نه بووه .  له باره يه وه   به وجۆره ى  وته ى  ئه م  پێش  زانايه ك  هيچ  و  دانراوه   ساڵه  
ئه وه ى كێشه ى گه وره ى دروستكردوه  له نێو بانگه شه كارانى ئه م ڕه وته دا له م ڕۆژگاره دا 
تێكه ڵكردنى دووبه ره كى خۆيانه  به  دين و هه ر شێخ، مامۆستا، بانگخواز، زانايه كى سه ر 
به  هه مان ڕه وت هه بێت  يه كێكى ديكه ى سه ر  له گه ڵ  ناكۆكيى و ڕاجيايى  ئه م ڕه وته   به  
و  خوێندكار  و  ده كه ن  دينى  به   تێكه ڵ  نه بێت  يه كيش  سروشتى  به   حه زيان  ته نانه ت  و 
هه وادارانى خۆيانى پێوه  سه رقاڵ ده كه ن و به رامبه ره كانيان به  بيدعه چى ناوزه ند ده كه ن، 
له  ملى  ئه هلى سوننه  و ده ست  ئاشتيان بوويه وه  هه ردووكيان ده بنه   هه رگا بۆخۆشيان 

يه ك ده كه ن. 
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المضية  الدرة  لشرح  األثرية  األسرار  وسواطع  البهية  األنوار  لوامع  بڕوانه :   -1
في عقد الفرقة المرضية، شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 

الحنبلي )المتوفى: 1188هـ(، مؤسسة الخافقين، دمشق، ط2، 1982، ص:22.
فتح الباري، دارالمعرفة، بيروت- لبنان، 1379هـ، )267/13( .    -2

سنن ابن ماجه ، كتاب الفتن، مكتبة المعارف، ط2، 2008، )3991(  -3
صجيج مسلم، دار الجيل، بيروت- لبنان، رقم 5059، )52/6(.  -4

صحيح مسلم، )1/ 90(.   -5
للنشر، ط1،  الراية  دار  باكريم محمد،  الفرق، محمد  بين  السنة  أهل  وسطية   -6

1994، ص: 126- 152.
صحيح البخاري، دار طوق النجاة، ط1، 1422هـ، رقم: 1358، )98/2(.  -7

شرح أصول اإليمان، محمد بن صالح العثيمين، ص:27.  -8
 ،1369 برقم  القبر،  عذاب  في  جاء  ما  باب  الجنائز،  كتاب  البخاري،  صحيح   -9
1374، ومسند اإلمام أحمد، 4/ 287، 288، 295، 296، ومستدرك الحاكم 1/ 37 – 40. 

صحيح مسلم، )1/ 166(.   -10
وكتاب   ،2440 برقم  المظالم،  باب قصاص  المظالم،  كتاب  البخاري،  صحيح   -11
الرقاق، باب القصاص يوم القيامة، برقم 6533 - 6335،وصحيح مسلم، كتاب اإليمان، 

برقم 182 – 195. 
بيروت-  اإلسالمي،  المكتب  العز،  أبي  ابن  الطحاوية،  العقيدة  شرح  بڕوانه :   -12

لبنان، )1/ 229(. 
صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، برقم 6548، وصحيح   -13
الجبارون، والجنة يدخلها  النار يدخلها  باب  نعيمها وأهلها،  الجنة وصفة  مسلم، كتاب 

الضعفاء، برقم 2849، 2850. 
صحيح مسلم، كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى، برقم 2653.  -14

بۆبينينى مشتومڕى سه له فييه كان له گه ڵ نه ياره كانيان له سه ر ئه م بنه مايانه    -15
و به ڵگه هێنانه وه  بۆ هه ريه كێك له م بابه تانه  به  تێروته سه لى له  قورئان و فه رمووده  
و وته ى زانايان و هاوه اڵن و پێشه وايان و چۆنيه تى چه سپاندنيان و وه اڵمدانه وه ى 
السنة  للحميدي، أصول  السنة  ئه م سه رچاوانه : أصول  بڕوانه   نه ياره كانيان،  گرووپه  
لإلسماعيلي،  السنة  أهل  اعتقاد  الطحاوية،  عقيدة  للمزني،  السنة  أصول  أحمد،  لإلمام 
بن  لمحمد  اإلسالم  نواقض  تيمية،  البن  الواسطية  العقيدة  قدامة،-  البن  اإلعتقاد  لمعة 
عبدالوهاب، عقيدة الرازيين، كتاب السنة لعبدالله  بن اإلمام أحمد، شرح العقيدة الواسطية 

لمحمد خليل هراس، الوسيطة الكبرى البن تيمية.

سهرچاوهوپهراوێزهكان
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شێخعهلیئهمین
بانگهشهكارییهكئوممهتی

سه رتیپ عه زیز فارس
له دایكبووی 1983 سلێمانی، ماسته ر له  زانستی فه رمووده ناسی، 

مامۆستا له  كۆلێجى زانسته  ئيسالمييه كانى زانكۆى سلێمانى.
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به رۆكی  گه ورانه ی  مه ترسییه   له و  یه كێك 
جیهانی ئیسالمی گرتووه  و كۆمه ڵگه ی موسڵمانانی 
به چوونه   تائیفییه ،  فیتنه ی  دابه شكردووه ، 
ته قاندنه وه ی  و  یه ك  كوشتاری  قۆناغی  نێو 
نوێژخوێنانیدا  به سه ر  حوسه ینییه كان  و  مزگه وت 
كه ربه الیه ك  ڕۆژێ  هه موو  كه   قۆناغێك  پێینایه  
كوالنه وه ی  له پاڵ  نێوه نده دا  له م  دوباره بێته وه ، 
برینی جه مه ل و صه فین و كه ربه ال و سته می سه ر 
ئالوبه یت و گرتنی چه ندان مێزگرد و موجاده له  له  
ده نگێك  شیعه ،  و  سوننه   ئاینزای  هه ردوو  نێوان 
له نێو ئاینزای شیعه وه  به رزده بێته وه  به جۆرێكی تر 
داوای یه كبوون و یه كتر قبوڵكردن ده كات، ئه ویش 
واڵتی  له   ئه مینه   عه لی  شێخ  شیعه گه ر  مه رجه عی 
مێزگرده   له   به شداریكردنی  به   ئه و  كه   لوبنانه وه ، 
و  سوننه   ئاینزای  هه ردوو  نێوان  ڕه مه زانییه كانی 
شیعه  له  كه ناڵی موسته قیله وه  بیرو باوه ڕه كانی خۆی 
په خشكرد بۆ جیهانی سوننی، هه روه ها له  یه كێك 
له  كتێبه كانی به ناوی )السنة و الشيعة أمة واحدة( 
فیقهيی  توێژینه وه یه كی  له   ته وه ره كانی  گرنگترین 
ئیمامه ت  و  خیالفه ت  بابه تی  ده رباره ی  كه المی  و 
ده خاته  ڕوو كه  گه وره ترین خاڵی مشتومڕی ئه و 
دوو ئاینزایه یه ، ئه م كتێبه  به  پرسیار و وه اڵمه كان 
الپه ڕه دا   )238( توێی  دوو  له   پاشكۆوه   هه ندێ  و 
ئه وه ی  چاپكراوه ،   دا   2001 ساڵی  له   چاپكراوه ، 
له م نوسینه دا ده یخه ینه  ڕوو گرنگترین ته وه ره كانی 
له وباره وه،   ئه مینه   عه لی  شێخ  بیرو بۆچوونی 

پشتبه ست به  چاپی ئاماژه  بۆ كراو.

بنهمایمامهڵهیشێخعهلیئهمین
لهگهڵتهوهرهكانیئهمباسه:

قوڵبووه كانی  كێشه   له گه ڵ  كردن  مامه ڵه   بۆ 
چه ند  ئه مین  عه لی  شێخ  ئاینزاكه   هه ردوو  نێوان 

بنه مایه ك به كاردێنێ:
جیلی  كه   بنه مایه ی  ئه و  بۆ  گه ڕانه وه   یهكهم: 
یه كه م له  سه رده می پێغه مبه ر درودی خوای لێبێت 

له سه ری بوون له  بنه ماكان و ده الله تی وه حی.
له ژێر  ده قه كان  ته فسیركردنه وه ی  دووهم: 
ده الله تی  له   هاوشێوه كانیدا  ده قه   ڕۆشناییی 

زمانه وانيی و شه رعیدا.
له گه ڵ  هاوه اڵن  مامه ڵه ی  وه رگرتنی  سێیهم: 
له  جیاوازی  دووركه وتنه وه   بنه مای  وه ك  یه كتردا 

پاشینه كان.
ڕیوایه تی  ئه وه یه   ته واو  ئیجتهادی  چوارهم: 
هه ردووال به هه ند وه ربگرێ نه ك ته نها یه ك ئاینزا.

پێنجهم: سه یركردنی هه ندێ له  كێشه كان وه ك 
حوكمی  كه   مێژوو  له   هاتوو  كۆتایی  په ڕه یه كی 

ته كلیفی بۆ موسڵمانان نیه .

كێشهیئیمامهت:
پێگه یه كی  ناسێنراوه   وا  كه   ئیمامه ت  پێگه ی 
خۆی  لوتفی  به   كه سه ی  به و  ده یدات  خوا  دینییه  
_ پێغه مبه ره كه ی  به   فه رمان  و  هه ڵیده بژێرێت 
دایبنێ  به ده ق  كه   له سه ر_-ده كات  خوای  درودی 
له  دوای خۆی، له الی شیعه ی دوانزه  ئیمامیش به  
ئیمامی عه لی ده ستپێده كات و به  مه هدی مونته زه ر 

كۆتایی دێت، هه مووشیان مه عسومن.
پێگه یه   ئه م  بۆ  سوننی  ئاینزای  تێڕوانینی 
گشتی  به رژه وه ندی  باسه كانی   له   باسێكه   ئه وه یه  
و  هه ڵده بژێرن  بۆ  كه سێكی  خۆیان  و  موسڵمانان  
ئه و ئه ركه ی پێده سپێرن، واته  پێگه یه كی دنیاییه  و 

ئه و كه سه ی وه ریده گرێت مه عسوم نیه .
له  ته نها  باسه   ئه م  مشتومڕی  ئه گه رچی 
به ڵكو  نه به ستووه،   و سوننه دا چه قی   نێوان شیعه  
گرووپ گه لێكی تریش قسه ی جیاوازیان له باره وه  
هه بووه  وه ك خه واریج و هه ندێ فیره قی تر، به اڵم 
مشتومڕی ئه م دوو ئاینزایه  زۆرترین زه قبوونه وه  

و به رده وامی هه یه .
له مباره وه  جیاواز له  بۆچوونی باوی ئیمامیيه كان 
كه  ئیمامه ت مانای دینيی و سیاسی پێكه وه  ده دات، 
بۆ  به گه ڕانه وه   وایه   باوه ڕی  ئه مین  عه لی  شێخ 
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به كارهێنانه كانی وشه ی ئیمامه ت و موشته قاته كانی 
به وه ی:  ده مانگه یه نێت  سوننه تدا  و  قورئان  له  
مه به ست له م وشه یه  پێگه ی دینی پێشیكه وتوو یان 
ناوه  ئه و  هه ڵگری  له   كه وا  كه سێك  بۆ  پێشینه ییه  
 ده كات ببێته  ئیمام و مه رجه ع له  گه یاندنی په یام و 
ده كاته   نازناوه   ئه و  هه ڵگری  شه ریعه تدا،  حوكمی 
پێشه نگ له  پراكتیزه كردنی شه ریعه تدا به وشێوه ی 
خوا فه رمانی پێكردووه . بۆیه  مه به ست له  وشه كه  
گرتنه ده ستی  لێی  مه به ست  كه   نیه ،  سیاسی 
به ڵگه ش  بێت،  به ڕێوه بردن  و  سیاسيی  كاروباری 
ئیبراهیم  بۆ  فه رمووده ی خوای گه وره یه   ئه مه   بۆ 
كاتێك پێی فه رموو: ))إّني جاعُلك للناس إمامًا قال و من 

ذرّييت قال لينال عهدي الظالني(( البقرة:124
په یمانیداوه   خوا  لێره دا  كه   ئیمامه ته ی  ئه و 
سته مكاران نه گرێته وه ، ئه وانه ن كه  ناگونجێن ببنه  
و  حوكم  بنه مای  نه ك  په یام،  هه ڵگری  و  پێشه نگ 
ده سه اڵتی سیاسی بێت،  كه  سته مكار و ئه وانیتریش 
گه واهیده ره .  له وباره وه   مێژووش  دێنن،  به ده ستی 
له   ئیمام  كردۆته   ئیبراهیمی  كه   مانایه شه   هه رئه م 
له   كه   ده سه اڵت  نه ك  خوايیدا  په یامی  هه ڵگرتنی 
مێژوودا نه هاتووه  ئیبراهیم پێی گه شتبێت. هه ربۆیه  
و  ئیبراهیم  الظالمين((  عهدي  ))الينال  له  دوای 
و  ))ربنا  ده فه رموون:  و  ده كه ن  نزا  ئیسماعیل 
يعلمهم  و  آياتك  عليهم  يتلو  رسوال  فيهم  ابعث 
الكتاب و الحكمة و يزكهم إنك أنت العزيز الحكيم(( 
وه اڵمی  باسی  )األنبياء(  سوره تی  له   البقرة:129، 
وهبنا  و   (( ده فه رمێ:  و  ده كات  ئیبراهیم  نزاكه ی 
له اسحاق و يعقوب نافلة و كال جعلنا صلحين *  
و جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا و أوحينا إليهم فعل 
لنا  الزكاة و كانوا  إيتاء  إقام الصالة و  الخيرات و 

عابدين( األنبياء:73-72
ڕوونه  كه  ئایه ته كه  حاڵی ئیمامه تی ڕونكردۆته وه  
بأمرنا((  ))يهدون  خوا  ڕێگای  بۆ  بانگه شه یه   كه  
ئه وه ش  بأمرنا(،  الناس  )یحكمون  نه یفه رمووه  
به ڵگه یه  كه  ئیمامه ته كه ی  ڕینموونیه  نه ك سیاسی. 

هه ر له سه ر هه مان مانا ده فه رموێت: ))ربنا هب لنا 
للمتقين  اجعلنا  و  أعين  قرة  ذرياتنا  و  أواجنا  من 
ته قواداره كان  بۆ  ئیمامه ت   74 الفرقان:  إماما(( 
و  هیدایه ت  و  ته قوا  له   پێشیانه وه بێ  له   ئه وه یه  
قورئان  به   مانایه ش  به م  هه ر  دامه زراوییه وه  ، 
وتراوه  ئیمام،  پێشتریش به  كتێبی موسا وتراوه  )) 
ومن قبله كتاب موسى إماما و رحمة (( األحقاف:12.
به كاردێت،  سياسيش  ماناى  به   ئيمام  وشه ى 
به رده وامی  بۆ  كۆمه اڵیه تییه   پێویستییه كی  لێره دا 
بد  ال  ده فه رموێت)وإنه  عه لی  ئیمای  وه ك  ژیان، 
للناس من أمير بر أو فاجر( و ده فه رموێت )و إنما 
و  رجل  على  اجتمعوا  فإن  األصار  و  المهاجرين 

سموا إماما كان ذلك لله رضى(.
ئیمام لێره دا سیاسيیه ، ئیمامی عه لی له  مه قامی 
ئیمامه تی سیاسیدایه  كه  خه ڵك هه ڵیان  گرێبه ستی 

بژاردووه  وای وتووه .
به اڵم ئیمامه تی دینی په یوه ست نییه  به  شورای 
موهاجرین و ئه نسار و به یعه تیانه وه ، به ڵكو به هۆی 
كۆمه ڵێ سیفه تی زانستی و دینیی به ده ستهاتووه  و 
كه سێك ده یگاتێ، و به شێوه یه كه  كه  مولزه مه  و له 
 توانای كه سه كه دا نیه  وازی لێبێنێت، به پێچه وانه وه ی 
لێبێنێت،  وازی  ده توانێ  كه   سیاسی  ئیمامه تی 
داوا  سیاسییه كه دا  له  عه لی  ئیمامی  ده بینین  بۆیه  
ده كات كه  واز له وبێنن و كه سێكی  تر هه ڵبژێرن، و  
ده فه رموێت من به  وه زیری باشترم بۆ ئێوه  له وه ی 
ئه میرتانبم، و سوێند ده خوات كه  هیچ خواستێكی 

له  خیالفه ت نیه .
كۆمه اڵیه تییه ،  په یمانێكی  سیاسی  ئیمامه تی 
ئیمامه تی  خه ڵكه وه ،  هه ڵبژاردنی  به   په یوه سته  
به ده ر  سیاسی  ئیمامه تی  وه رگرتنی  مافی  دینی 
سیفه ته   ئه گه رچی  ناگه یه نێت،  خه ڵك  خواستی  له  
تایبه تيیه كانی شایسته یی و پێشه نگی پێده به خشێت 
ئیمامه تی  بۆ  گونجاوتره   و  شایسته تر  له وه ی 
له   به ده رنیه   شایسته یی  بوونی  به اڵم  دنیایش، 
هه ر  تر.  ڕێگره كانی  نه مانی  و  مه رج  هاتنه دی 
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به مانای ئه م ویالیه ته  دینییه یه  كه  پێغه مبه ر _د.خ_ 
هذا  )ولداي  ده فه رموێت:  حوسه ین  و  حه سه ن  به  
إمامان قاما أو قعدا(. بۆیه ش حه سه ن ته نازولی له  
ئیمامه تی سیاسی كرد بۆ معاویه ، و ئیمامی ریزاش 

ئاماده نه بوو له  سه رده می مه ئموندا وه ریبگرێت.

ئیمامهتبهپێییاسایلوتف:
درك  عه قڵ  ئه وه یه :  لوتف  له یاسای  مه به ست 
به  پێویستی ناردنی پێغه مبه ران له الیه ن خواوه بۆ 
ئه وه   خوایی  عه داله تی  چونكه   ده كات ،  به نده كانی 
ده خوازێت هه رچییه ك له  سودی به نده كانێتی یان 
خوای  بكاته وه ،  ڕوون  بۆیان  هه یه   تێدا  زیانیانی 
به سودی  كه   نانوێنێ  له  شتێكدا  به خیلی  گه وره  
ئه مین  عه لی  بێت.  به نده كانی  دنیای  هه ردوو 
باوه ڕی وایه  هه ندێ له  زانایانی كه الم ئه م باسه یان 
له خۆبگرێت،  ئیمامه تیش  تا  كردووه   فراوانتر 
وه ك  خواییه   )لوتفێكی  ده ڵێن:  پێناسه یدا  له   بۆیه  

پێغه مبه رایه تی(.
یاسای  ئه م  ئه گه ر  ده ڵێت:  ئه مین  عه لی  شێخ 
عه قڵ  به   ئه وه   ڕاستبێ،  ئه سڵه كه ش  به پێی  لوتفه  
ده گرێته وه ،  دینی  ئیمامه تی  ته نها  كه   ده رده كه وێ 
چونكه  ئه و ئامانجه ی باسی لێده كه ن به  ئیمامه تی 
دینی به ده ستدێت و پێویست به  ئیمامه تی سیاسی 
به   ژماره یان  _كه   پێغه مبه ران  خوا  ئه وه تا  ناكات، 
هه زاران بووه_  ، كردووه  به  ئیمامێكی هیدایه تكار 
نه بێ  كه مینه یه كیشیان  تێیدا،  سه ركه وتوبوون  و 
له مه وه   نه بووه .  سیاسییان  ئیمامه تی  هیچیان 
الوه كی  شتێكی  سیاسییه كه   پڕۆسه   ده رده كه وێت 
بووه  له  جواڵنه وه یان. بۆچی ئێمه  بیكه ینه  ئامانجی 

یه كه م له  ناردنیان؟!
یاسایه   ئه م  وایه   باوه ڕمان  ده ڵێت:  هه روه ها 
له دایكبووی لێكدانه وه ی دوای ناردنی پێغه مبه رانه ، 
نه ك یاسایه كه  هۆكاری ناردنه كه بێت و حوجه ی 
له  یاسا نه حوییه كان ده چێت  ڕوودانی بێت ، زیاتر 
به و  وشه كان  هاتنی  له  دوای  نه حو  زانایانی  كه  

جۆره ی له  ئیعرابدا هه بوون باسیانكردووه .
ئه وه شی ده قه كانی  قورئان و ده قه  دینییه كانی تر 
پشتگیری ده كه ن ئه وه یه  بنه مای ناردنی پێغه مبه ران 
شه رعه  نه ك عه قڵ، خوا خۆی ئاگاداری مه نزومه ی 

سود و زیان و پێویستی به نده كانێتی.
بگرین  لوتفه وه   به یاسای  ده ست  ئه گه ر  بۆیه  
ته نها هێنده یه  كه  خودا پێغه مبه رانی بۆ هیدایه تدان 
ناردووه  نه ك بۆئه وه ی بیانكاته  حاكم و پادشا به مانا 
له   ئیسالم  زانایانی  لوتفیش  یاسای  سیاسییه كه ی. 
پێی  فه لسه فه   و  كه الم  زانستی  ده ركه وتنی  دوای 
ئاشنابوون، كاتێكیش ده گه ڕێینه وه  بۆ پێناسه یان بۆ 
پێغه مبه رایه تی نابینین بڵێن: سه ركردایه تییه  له  دین 
به مشێوه یه   ئیمامه ت  پێناسه ی  كوێوه   له   دنیادا،  و 
شوێنگره وه ی  له   بریتییه   دینی  ئیمامه تی  هات؟ 

پێغه مبه رایه تی.

ئیمامهتیسیاسیلهدوای
وهفاتیپێغهمبهریخواـد.خـ)خیالفهت(:

ده بێت  خیالفه ت  پێغه مبه ر)د.خ(  له  دوای  ئایا 
چۆن بێت و كێ له  پێشتربوو بۆ ئه و پێگه یه ؟ جێگه ی 
مشتومڕی سه ره كی هه ردوو ئاینزاكه یه . له مباره وه  
ئه م  وایه :  باسكردنی  باوه ڕی  ئه مین  عه لی  شێخ 
په یوه سته   گۆشه یه وه   له  هه ندێ  ئه گه رچی  بابه ته  
له   ڕێگاكانی  و  شێواز  و  حوكم  نه زه ریه ی  به  
له  دوای  زانستییه وه   ڕووی  له   به اڵم  ئیسالمدا، 
كۆتایی هاتنی كاته كه ی و كۆتایی هاتنی بابه ته كه ، 
نزیكتره  له  باسێكی مێژوويی كه  فه رمووده ی خوای 
گه وره ی به سه ردا جێبه جێ ده بێت كه  ده فه رموێت: 
))تلك أمة قد خلت لها ماكسبت و لكم ماكسبتم و 
التسئلون عما كانوا يعملون(( البقرة:134، ئه م باسه  
هیچ كاریگه رییه كی نه ماوه  له  سه رده می ده وڵه تی 
چه ند  گه النی  و  هه مه چه شنه   كۆمه ڵگه ی  و  نوێ 
ئایین و ئاینزا كه  پێكه وه  له  په یمانێكی كۆمه اڵیه تی 
هه مه ڕه نگی  سسته می  جۆره ها  كه   هاوبه شن 
ده ستاوده ست  و  كردن  ڕێگای حوكم  و  سیاسيی 
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جیاوازه   زۆر  كه   به رهه مهێناوه   ده سه اڵتی  كردنی 
له  سسته می ڕابردوو.

وایه   باوه ڕی  ئه مین  شێخ  ئه مه شدا  له گه ڵ 
زیانێك نیه  له  توێژینه وه  له  هه ندێ الیه نی فكريی 
سرووشتی   له   تێگه شتن  بۆ  باسه كه   مێژوویی  و 
ڕووداوه كان و ئه و ئیجتهادانه ی له و قۆناغه ی نزیك 
هیچ  كه   ڕوويانداوه ،  پێغه مبه رایه تییه وه   له سه ره ی 
كێشه یه ك  له  ڕوودانی جیاوازی له  بیربۆچونه كاندا 
نه بووه ، ئه و جیاوازییه  له  نێوان خه لیفه كانی ڕاشدین 
له  چوارچێوه یه كی سیاسی ماوه ته وه  ، وه ك ئه وه ی 
باسی  ڕووده دات،  مرۆڤیدا  كۆمه ڵگه یه كی  هه ر  له  
له   كه  دینی  باسێكی  نه بووه   سیاسی  ئیمامه تی 
و  دۆزه خ  چونه   و  ئیمان  و  كوفر  چوارچێوه ی 
به هه شتدا دابندرێت. به ڵگه كانی ئه و قۆناغه ش  هه موو 
پاڵپشتی له م بۆچوونه   ده كه ن، په یوه ندی ئاشتیانه ی 
له   به هۆیه وه   به رده وام بوو، كه س  نێوان هاوه اڵن 
دین ده رنه كرا و حوكمی پاشگه زبوونه وه  له  دینی 
به سه ردا نه درا، خۆیان دابه شنه كرد بۆ مسوڵمان و 
بكه ن،  دابه ش  به سه رخۆیاندا  به هه شت  و  بێباوه ڕ 
و  مایه وه   سیاسی  چوارچێوه ی  له   جیاوازییه كه  

نه بووه  بنچینه یه ك له  بنچینه كانی ئاین یان ئاینزا.
به اڵم ئه و كێشانه ی له  دوای ئه وان ڕوویدا له  
به رده وامی كێشه  له سه ر ده سه اڵت و حكومڕانی، و 
دروستبوونی چه ندان ئاڕاسته  و حيزب ئه م باسه یان 
له  كێشه  و ملمالنێكانیاندا  تا  ئاینی،  كرده  باسێكی 

خۆیان  بتوانن  هه تا  ئایین  پاڵ  بده نه   خۆیان 
وه ها  بكه ن،  زیاد  شوێنكه وتوانیان  و  بكه ن  به هێز 
بارودۆخێكیش ته كفیر و تانه دان له  به رامبه ری لێ 
له دایكده بێت و خوێندنه وه ی بۆچوونی به رامبه ری 
له دایكبوونی  هۆی  بووه   ئه مه ش  ده بێت،  ون  تێدا 
دواتریش  فیقهی،  و  كه الميی  قوتابخانه ی  چه ندان 
شوێنكه وتووانی  له   كورتیانهێنا  قوتابخانانه   ئه م 
یه ك بیروبۆچوونی دیاریكراو، به بێ توێژینه وه  له  
بۆچوونی به رامبه ر و گفتوگۆكردن له گه ڵی. ئه مه ش 
بووه  هۆی ئه وه ی هه ریه كه یان چه ند بنه ما و چه مك 
و باوه ڕی تایبه ت به خۆی هه بێ و به رامبه ره كه ی 
جیاوازییه   هه میشه   بخوێنێته وه .  سۆنگه یانه وه   له  
له  بووه   فیتنه كان  زۆربه ی  هۆكاری  سیاسیيه كان 
به رده وامی  هه نوكه ش  تا  كه   موسڵماناندا   نێوان 

هه یه .

هۆكاریبهردهوامیجهدهلیخیالفهتوئیمامهت:
ڕاست وایه  جیاوازی و جه ده ل له سه ر خیالفه ت 
له  دوای كۆتایی هاتنی قۆناغه كه ی كۆتایی بهاتایه ، 
له   كه   بابه ته  سیاسیه كانه   ئه وه ی سروشتی  وه ك 
له  ده مه كان مایه ی جیاوازی بووه ، كاتێك  ده مێك 
دێته   نوێ  سه رده مێكی  و  ده ڕوات  سه رده مه   ئه و 
به و  په یوه ندیيان  سه رده مه   ئه و  نه وه ی  كه   پێش، 
سه ده   چه ندان  كاتێك  به اڵم  نییه ،  ڕابردووه وه  
هه ر  جیاوازییه   ئه و  و  ده ڕۆن  نه وه   چه ندان  و 

بنه مای ناردنی پێغه مبه ران شه رعه  نه ك عه قڵ،
خوا خۆی ئاگاداری مه نزومه ی سود و زیان و 

پێویستی به نده كانێتی.

;
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كاتێك  بێت؟!  چی  هۆكاره كه ی  ده بێت  به رده وامه ، 
ڕابردوو  به   بوون  خه لیفه كانیش  و  خیالفه ت 
پێشینه كان  كێشه یانه ؟!  له سه رچی  مسوڵمانان 
زاناتره   ئه و  و  به خشنده   بۆ الی خوایه كی  چوون 
له وانه وه  شوێنگه ی پێكان  پێكابێتیان  پێیان، ئه گه ر 
ئه گه ریش  پێوه ده گرین،  ده ستی  و  ده دۆزینه وه  
هه ندێك جار هه ڵه یان كردبێ وه ك سروشتی مرۆڤه ، 
ئه وا سوود له  خوێندنه وه ی ئه و ژیاننامه یه  ده بینین 

و له  كه وتنه  ناو هه مان هه ڵه  دوور ده كه وینه وه .
ڕوویدا  خیالفه ت  ده رباره ی  ئه وه ی  به اڵم 
له   به شداری  كه   سیاسیانه ی  هۆكاره   ئه و  له گه ڵ 
هاوبه شی  تریش  هۆكارێكی  كرد،  وروژاندنی 
بوو  ڕێگایه   ئه و  ئه ویش  بوو،  به رده وامییه   ئه و 
كه الم  زانایانی  و  فوقه هاكانمان  له   كۆمه ڵێ  كه  
له مباره وه  گرتیانه به ر، كاتێك  له  چوارچێوه ی بابه ته  
سیاسییه كان كه  ده رئه نجامی ئاینی نیه  ده ریانهێنا و 
خستیانه  ناو بابه ته  فیقهيی و عه قیده ییه كانه وه ، له  
كتێبه كانیان ده رباره ی ئه حكامه كانی توێژینه وه یان 
وایه   عه قیده ییه كانیش  بابه ته   سرووشتی  كرد، 
كرده   ئیمامه تیان  هه ڵده گرێ،  به رده وامی  كه  
ئه و  به هۆی  جیاواز  عه قیده یی  بنچینه یی  بابه تێكی 
شوێنكه وتانه ی پێوه یان لكاند، كۆمه ڵی موسڵمانانی 
دابه شكرد بۆ باوه ڕدارپێی و دژپێی، هه ریه كه شیان 
كرد  ئه وانه یان  ته كفیری  هه بوو،  خۆی  حوكمی 
ئه وانه ی  به سه ر  حوكمیاندا  و   لێكرد،  نكۆڵیان  كه  
به وه ی  سه ند  خۆیان  ئه هلی  له   و  لێی  ڕێگربوون 
سه رپێچیكار و سته مكارن و ده ستیان به سه ر مافدا 
گرتووه  و بۆ هه تاهه تایی له  دۆزه خدان، و چه ندان 
بۆچوونه ش  ئه م  شوێنكه وتوانیان،  بۆ  تر  حوكمی 
له   دانه یه كیش  له   زیاد  و  نقڵكراوه   موفید  له  شێخ 
بۆ  هاوڕاییان  سه رده میش  و  پێشوو  زانایانی 

ده ربڕیوه .
ئه م  به رده وامی  پاڵنه ری  هۆكاره ش  ئه م 
نه ك  سیاسی  ئیمامه تی  له سه ر  كێشمه كێشمه یه  
بوونی قوتابخانه یه كی فیقهی كه  ئه ئیمه ی ئا لولبه یت 

پێشه وایه تی ده كه ن له  تێگه شتنی كتاب و سوننه دا.
ئه ئیمه دا وه ك سیره یان شاهیده   له  سه رده می 
نه بووه   ئیمامه كه   دوانزده   به   شیعه   باوه ڕبوونی 
له سه ر  موسڵمانان  كۆمه ڵگه ی  دابه شبوونی  هۆی 
دینییه كان  ڕێوڕه سمه   و  بیروباوه ڕ  ئاستی 
ئه وان  به ڵكو  كۆمه اڵیه تییه كان،  په یوه ندییه   و 
مسوڵمانان  له گه ڵ  بوون  یه كبوون  بانگه شه كاری 
به بێ ئه وه ی داننان به  ئیمامه تیان بكه نه  مه رج، بانگی 
مزگه وتی  بۆ  كه  بچن  ده كرد  شوێنكه وتووانیان 
عامه ی موسڵمانان و نوێژ له  پشت ئه وانه وه  بكه ن 
ده یان  هه روه ها   نییه ،  ئیمامه تیان  به   باوه ڕیان  كه  
وت ئه وه ی نوێژیان له  دواوه  ده كات وه ك ئه وه یه  
_درودی  پێغه مبه ره وه   دوای  یه كه می  ڕیزی  له  
ڕۆژی  هه مان  ڕۆژو  بكات،  نوێژ  له سه ر_  خوای 
ڕۆژووی عامه ی موسڵمانان و جه ژن و قوربانی 

هه مان ڕۆژی ئه وان بوو.
بۆ پشتیوانی له م قسانه شی شێخ عه لی ئه مین 
وته ی هه ندێ له  زانایانی شیعه ی ئیمامی دێنێته وه 
له  خزمه تی  ده كات  خه لیفه كان  فه زڵی  له   باس  كه  

ئیسالمدا.

سادهییبیروباوهڕ:
خوای  _درودی  پێغه مبه ر  عه قیده یه ی  ئه و 
له سه ر_ داوایكردووه  ساده یه ، ئه و مسوڵمانبوونی 
كه سێكی ته نها به وه  وه رده گرت ڕسته ی شه هاده ت 
بێنێت. نه ده چوو ده رباره ی واتا ورد و درشته كانی 
و  كه الم  زانایانی  چه مكه كانی  و  یه كتاپه رستی 
فه لسه فه  پرسیاریان لێبكات، یاخود باسی ئیمامه ت 
لێی  ده رچوون  و  ئیسالم  ناو  چوونه   له   ڕۆڵی  و 
یان باسی ویالیه تی ته كوینی و سنوره كانی لێیان 
مه به سته كانی  له   زانایان  و  فوقه ها  به اڵم  بپرسێ، 
ئومه تیان  به وه ی  دوركه وتنه وه    شه ریعه ت 
دابه شكرد  ته واو  و  پاڵفته   یه كتاپه رستی  به ناوی 
ئه وه ی  له گه ڵ  بێباوه ڕپێی،  و  باوه ڕدارپێی  بۆ 
په یدا  بۆ  هاوه ڵی  و  به خوا  باوه ڕدارن  هه موویان 
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له  كوێی  ناكه ن، مه به سته كانی ئیسالم و سوودی 
قه ڵه مێك  نوكه   به   موسڵمانان  ملیۆنه ها  ئه وه دان 
یان وته یه كی نابه رپرس له  ئیسالم بكه يته  ده ره وه   
كه   شتانێك  له سه ر  به سه ریاندا  حوكمدان  ڕێی  له  
هه بێ  عوزری  كه سه كه   ده كرێ  و  ته ئویلن  قابیلی 
ئومه ت  ساڵحی  سه له فی  زانایانی  هه موو  تێیدا، 
ته كفیری كه سێك  نیه   ئه وه ی جائیز  له سه ر  كۆكن 
به  گوناهێك بكه ی كه  ده یكات و به  گوناهی ده زانێ، 
ئه ی ئه گه ر باوه ڕی وابێ ئه وه ی كه  ده یكات حه رام 
له  زه روریاتی دینی  لێده كات  نیه  و ئه وه ی نكۆڵی 

نیه .
مهرجهعیهتیجیاوازی:

خواییه   سونه تێكی  جیاوازبوون  ئه گه رچی   
كه   جیاوازییه ك  به اڵم  مرۆڤیدا،  كۆمه ڵگه ی  له ناو 
به رامبه رگرتنی  پارچه بوونی ئومه ت و  ببێته  هۆی 
و  ملمالنێ  ده رگای  و  له یه ك  تائیفی  و  مه زهه بيی 
په رتبوونیان لێبكاته وه ، جیاوازییه كه  كه  خوا قبوڵی 
ناكات ))إن الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا لست 

منهم في شيء(( األنعام: 159.
زۆر  ماوه یه كی  كه   جیاوازییه ی  ئه و  هۆكاری 
نییه   مه رجه عیه تێك  كه   ئه وه یه   ده بێت  به رده وام 
په نای بۆ ببرێت، ئه وه ش شتێكه  ناكرێت له  نێوان 
مسوڵماناندا هه بێ، چونكه  هه مووان هاوڕان له سه ر 
دووانه   ئه و  سوننه ت،  و  قورئان  بوونی  مه رجه ع 
سه رچاوه ی عه قیده  و شه ریعه تن و ده بێت ئه وه ی 
ئه و  سه ر  بیگه ڕێننه وه   له سه ری  هه یه   جیاوازییان 
جیاوازییه   بۆ  سنورێك  ده توانین  به مه ش  دووانه ، 
له  ڕێگه   و  بكه ینه وه   بچوكی  و  دابنێین  زۆره كان 
 فراوانبوونیان بگرین، ئه وكاته  جیاوازی له  سنووری 
جیاوازی ڕێپێدراودا له  بازنه ی فیقهی وه ك ئه وه ی 

له  نێوان مه زهه به  ئیسالمییه كان هه یه  ده مێنێته وه .
مسوڵمانانی سه رده می  زانستی الی  مه نهه جی 
كاتێ  و سوننه ت،  قورئان  بۆ  گه ڕانه وه بوو  یه كه م 
ئایا  كه   ده پرسی  یه كیان  له   ده بوو  جباوازییه كیان 
به وه ش  سوننه ت؟  یان  قورئان  له   هه یه   به ڵگه ت  

جیاوازییه كه  كۆتایی ده هات. له  چه ندێتی بۆچووندا 
ده ستیان به  نزیكترینی بۆچوونه كان له  قورئان و 
سوننه ته وه  ده گرت. بۆیه  له و ده مه دا ئه م چه ندێتییه  
ئه وكات  مه زهه ب،  دروستبوونی  به پله ی  نه گه شت 
ئیسالم  هه بوو  ناوێك  ته نها  نه بوو،  ئاینزا  ناوی 
بوو، ئه و مه زهه بی هه مووان بوو، مه زهه بی عه لی 
عومه ر  مه زهه بی  نه بوو،  شیعی  و  جه عفه ری 
یان  مالیكی  ئه بوبه كر  مه زهه بی  نه بوو،  سوننی 
حه نه فی  عائیشه   خاتوو  مه زهه بی  نه بوو،  شافیعی 
یان حه نبه لی نه بوو، به هه مان شێوه ش بۆ هاوه اڵنی 
تر، مه زهه بی هه موویان ته نها ئیسالم بوو بێ هیچ 

قه یدێكی تر.
به ڵكو پێشه وایانی ئاینزاكان كه  دوای ئه وانیش 
دیندا،  و  زانست  له   پێشه وابوون  ته نها  هاتن، 
ئیمامی  نه بوو،  جه عفه ری  سادق  جه عفه ری  ئیمام 
مالیكی  مالیك  ئیمامی  نه بوو،  حه نه فی  ئه بوحه نیفه  

نه بوو، ئیمامی ئه حمه د حه نبلی نه بوو.
پێشینه كان و ئه وانه ی كه  له  دوای ئه وانیشه وه  
هاتن هه موو ده گه ڕانه وه  بۆ الی قورئان و سوننه ت، 
وه ك  دووانه   ئه و  الی  بۆ  بگه ڕێینه وه   ئێمه ش  با 

ئه وان ده یانكرد.
دیاریكردنیسنوریئیجتهاد:

ئه گه رچی شێخ عه لی ئه مین، شێخ موفید به وه  
تۆمه تبار ده كات به وه ی داهێنه ری به سته مكاركردنی 
دواتردا  له   كه   ئیمامه ت،  بابه تی  له سه ر  سه حابه یه  
هاوبۆچوونی  شیعه   زانایانی  له   تر  هه ندێكی 
كه   سه ر  ئه وه یانخستۆته   تر  هه ندێكیشی  و  بوون 
به هۆی  هاوه اڵن  زۆرینه ی  كه مینه یه ك  له   جگه  
خوا  پێغه مبه ری  وه سیه تی  بۆ  پێچه وانه كردنیان 
خوم  غه دیری  له   كه   لێبێت_  خوای  _درودی 
كردی بۆیان له  دین هه ڵگه ڕاونه ته وه ، هه ندێكیشیان 
و  خوا  به   باوه ڕ  به   كردووه   یه كسان  ئیمامه تیان 
نه بێ  ئیمام  به   باوه ڕی  هه ركه سێك  كه   پێغه مبه ر، 

نابێته  باوه ڕدار. 
هه موو ئه مانه  كه  شێخ عه لی ئه مین باسی ده كات 
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له  بۆچوونی ئه ودا بۆچوون گه لێكن كه  په یوه ستن 
بنه ماكانی  له   بن  بنه مایه ك  نه ك  بێژه ره كانیان  به  
ئاینزای شیعه ، چونكه  ده رگای ئیجتهاد دانه خراوه  
به رپرسه   خۆی  به  ته نها  موجته هیدیش  كه سی  و 
به سه ر  نییه   حوجه   ئیجتهاده كانی،  و  بۆچوون  له  
موجته هیده كانی تره وه ، مه زهه بیش به رپرسیارێتی 
بۆچوونه كانی هه ڵناگرێت ته نها له و بابه تانه دا نه بێت 
كه  كۆده نگی زانایانی له سه ربێت له  هه موو شوێن 
و سه رده مه كان، ئه م هاوده نگییه ش له سه ر پرسی 
ئیمامه ت نییه ، ئه و ڕێكه وتنه ش كه  شێخ موفید نقڵی 
كردووه  هاوده نگی نییه  له سه ر حوكمێكی شه رعی، 
له  زانایانی پێش و  به ڵكو ده چێته  ڕیزی گێڕانه وه  
سه رده می خۆی له سه ر بابه تێك كه  بووه ته  به شێك 
له  مێژوو، په یوه ست نیه  به  حوكمێكی شه رعییه وه  
به نده كانه وه ،  كرداری  به   بێت  په یوه ست  كه  
ناونیشانی  ژێر  ناچێته   ڕێكه وتنه ش  چه شنه   ئه و 

كۆده نگی )ئیجماع( په سه ندكراوه وه  .
واته  ئه م باسه  الی شێخ عه لی ئه مین باسێكی 
مێژووییه  نه ك شه رعی تا قسه كردن له سه ری ببێته  
ئیجماع به مانا ئسوڵییه كه ی، له وه ش زیاتر ئه و ده ڵێ 
ئه و بۆچوونانه ی ده رباره ی كه سانێك یان كۆمه ڵێكی 
به سه ریاندا  ده درێت  حوكم  و  ده كرێت  دیاریكراو 
كه   بابه تانه ی  ئه و  ڕیزی  ده چێته   فوقه ها  له الی 
پێوه بگرن،  ده ستی  نیه   واجب  ته قلید  ئه هلی  بۆ 
له به رئه وه ی  ئه ویش  ئیجتهاد.  ئه هلی  بۆ  جای  چ 
بابه تاكاندا  به سه ر  ناونیشانانه   ئه و  جێبه جێكردنی 
ئه وه ی  كه سه كان، وه ك  بۆ خودی  وازیلێهێندراوه  
 كاری فه قیهـ  ئه وه یه  بڵێ ئاو حه اڵڵه  و مه ی حه رام، 
به اڵم جێبه جێكردنی ئه م حوكمه  به سه ر بابه ته كاندا 
په یوه ستن به  كه سه كان، ئه وان كاتێك ئه و شله یه  
ده بینن كه  سیفه ته كانی ئاوی تێدایه  و ده زانن ئاوه  
ده كه ن،  به سه ردا جێبه جێ  و حوكمی حه اڵڵیه كه ی 
به هه مان شێوه ش حه رامی بۆ مه یه كه ، ئه گه ر فه قیهـ 
نابێت،  حه رام  حه رامه ،  و  مه یه   ئه وه   بڵێ  به ئاو 
نیه   ڕاست  ده ره كیه كه   بابه ته   چه سپاندنی  چونكه  

ناونیشانی  تا  مه ی  نابێته   ئاوه كه   ئه و  قسه ی  به  
ئه گه ر  هه ربۆیه ش  بچه سپێت.  به سه ردا  حه رامێتی 
فه قیهێك بۆچوونی ده رباره ی عه داله ت یان فاسق 
بوونی كه سێك ده ربڕی واجب نیه  شوێنی بكه وی 
كاتێ پێچه وانه ی قسه كه ی ئه وت له سه ر كه سه كه  بۆ 
ده رده كه وێ، دروست نیه  ته قلیدی فه قیهه كه  بكه ی 
له وه دا، فه قیهـ له مباره دا ته نها هه واڵده ره  ده رباره ی 
كه سێك نه ك حاكم و فه قیهـ بێت كاتێك هه ڵه كه یمان 

بۆ ده ركه وێت شوێنیان  ناكه وين.
ئه مین  عه لی  شێخ  فكری  ده رباره ی  به وه ی 
بۆ  ئه و  هه وڵی  كه   ده رده كه وێت  هێنامان 
شه رعییه كانه   و  مێژوويی  بابه ته   جیاكردنه وه ی 
چوارچێوه ی  له   مێژووییه كان  جۆرێك  به   له یه ك، 
نه ك  به كاربێنین  توێژینه وه دا  و  سودلێبین 
بابه ته   له   باوه ڕ،  و  ته شریعيی  بنه مایه كی  وه ك 
نێوان هه ر دوو  له   ئه و كێشانه ی  شه رعیه كانیشدا 
تری  ده قه كانی  بۆ  گه ڕانه وه   به   هه یه   ئاینزاكه دا 
بۆ  پۆلێنكردنی  و  ئیمامه ت  ده رباره ی  قورئان 
ئیمامه تی دینی كه  هه ڵبژارده ی خواییه  له  ئیمامه تی 
سیاسی كه  په یوه سته  به  هه ڵبژارده ی خه ڵكه وه  لێك 
لێكه وته ی  دووه مدا  له   جیاوازبوون  جیابكرێته وه ، 
ئاینی نیه ، ئه و تێكه ڵیه شی به هۆی ملمالنێی سیاسی 
پێویسته   كراوه   كه المه وه   زانایانی  و  دوورودرێژ 
و  په رتكرن  هۆكاری  نه بێته   تا  لێكجیابكرێته وه ، 

ته كفیركردنی یه كتری مسوڵمانان.
له   پێغه مبه رایه تیه وه   به   ئیمامه تیش  په یوه ستی 
له   وه ك  سیاسی  نه ك  دینیدایه   ئیمامه تی  بازنه ی 
شێخ  به مه ش  ئاشكرایه .  پێغه مبه راندا  ژیاننامه ی 
عه لی ئه مین بنچینه كانی باوه ڕداربوونی كه سێك له  
دوایدا  ڕۆژی  و  پێغه مبه ر  و  خوا  به   باوه ڕبوون 
نێوان  هاوبه شی  بنچینه ی  كه سێك  كۆده كاته وه  
هێڵی  و  ئاینزاكه ن  هه ردوو  باوه ڕی  بنه ماكانی 
ئیمامه تی  ئاشته واییانه ،  به رده وامی  و  پێكه وه ژیان 
دینیش الی هه ردووال دانپێدانراوه، به مه ش خاڵێكی 

گرنگی جیاوازی چاره سه ر  ده بێت .
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ئە م  پابە ندى  دە كە ين، كە   توێژە رانى خۆشە ويستى گۆڤارە كە مان  و  لە  نوسە ران  داوا  يە كە م: 
ڕێنماييانە ى خوارە وە  بن لە  ناردنى بابە تە كانياندا بۆ گۆڤارە كە :

1ـ ناونيشانە كان كورت و پوخت بن. 
2 ـ ناوە ڕۆكى بابە تە كان دە بێت تە عبير بێت لە  ناونيشان و بە  پێچە وانە شە وە .
3 ـ نوسينە كان دە بێت زانستى و پوخت بێت و لە  )3000( وشە  زياتر نە بێت.

4ـ بە  وردى ئاماژە  بە  سە رچاوە ى زانيارييە كان بكرێت.
5ـ ڕە چاوى خاڵبە ندى بكە ن.

و  وشە   ئە و  و  بنوسن    )Unikurd goran/كوردى)يونيكورد فۆنتى  بە   بابە تە كانيان  6ـ 
دە ستە واژە  و ڕستە  و سە رچاوانە شى كە  عە رە بين بە  فۆنتى)Ali K sahifa bold(بنوسن.

7ـ نوسە ران بە ر لە  ناردنى بابە تە كانيان هە ڵە چنى زمانە وانى وردى بكە ن.
8ـ لە گە ڵ ناردنى بابە تە كانياندا، وێنە يە كى ڕوون و پڕۆفايلێكى كورتى خۆيان بە وشێوە ى كە  

لە  ژمارە كانى پێشوودا ئاماژە ى بۆ كراوە  بنێرن بۆ گۆڤارە كە مان.

دووە م: هە ر لە  گۆڤارە كە دا ڕێگە  دە درێت بە  باڵوكردنە وە ى: گفتوگۆى زانستى، خوێندنە وە  بۆ 
ئە و كتێبانە ى كە  قورسايى زانستى و ڕۆشنبيرييان هە يە لە گە ڵ كورتە  و پوختە ى ئە و كتێب 
و نامە  ئە كاديمييانە ى كە  بە  شێوازێكى زانستى نوسراون و دە كرێت خوێنە ر لە  ڕێگە ى ئە و 

پوختە يە وە  شارە زاى ناوە ڕۆكى ئە و نوسينانە  ببێت.

ڕێنماييە كان بۆ نوسە رانى خۆشە ويستى گۆڤارى خاڵ
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لە باڵوکراوەکانى 
سەنتەرى زەهاوى بۆ لێکۆڵینەوەى فیکریی
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مودریكعهلیعارف

زۆرن ئه و كار و كرده  و گوفتارانه ی كه  ڕیتم و شێوازی ئاسایی ژیانی مرۆڤه كان ده شێوێنن و 
ده بنه  مایه ی ئاڵۆزيی و پشێوی دروستكردن و شه ڕ و ئاژاوه  و دواجاریش كوشتن و خوێنڕشتن، 
ئه و كرده  و گوفتاره  خراپ و نه شیاوانه ی كه  ده بنه  مایه ی نائاراميی و تێكچوونی كۆمه ڵگه  و خێزان و 
ناخ و ده روونی تاكه كان، هه ندێك له و كرده وه  خراپ و تێكده رانانه  هێنده  خراپ و دزێون كه  له  یه ك 
كاتدا په لده هاون بۆ سه رجه م كایه كانی ژیان و ده بنه  مایه ی نائاراميی و ترس و دڵه ڕاوكێ  بۆ تاك و 
خێزان و كۆمه ڵگه  و ته نانه ت ده وڵه ته كانیش، تیرۆر و توندڕه ويی و تۆقاندن له  زه قترین و دیارترینی 
ئه و كرده  خراپانه ی مرۆڤه  كه  ده بێته  فاكته ری پشێويی و ئاڵۆزيی و شێواندنی ئاراميی و ئاسوده یی 

ژیانی مرۆڤه كان به گشتی.
مرۆڤایه تیيه   مێژووی  دێوه زمه كانی  دزێوترین  و  خراپترین  له   توندڕه وی  و  تیرۆر  كه   ئاشكرایه  
به گشتيی و مێژووی هاوچه رخ و سه ده ی بیست و یه ك به دواوه  به تایبه تی و له  دیارترینی ئه و پرس 
و بابه تانه یه  كه  گه رمترین مشتومڕ و قسه ی له سه ر ده كرێت ، تیرۆر و توندڕه وی ئه و دێوه زمه یه یه  
كه  هه ندێك به كاریده هێنن و هه ندێكی دیكه ش له  دژیان به كار ده هێنرێ  و بڕێكی دیكه ش كردوویانه ته  
پاساو بۆ له ناوبردن و به رته سك كردنه وه ی ئازاديی و كار و خه بات و چاالكی ئه وانیتر، هه ندێكیش 
كردوویانه ته  قامچی و چه كوشێكی سته مكارانه  و ناعادیالنه  بۆ لێدان و ئه زیه تدان و له ناوبردنی نه یار 
و  جیاوازه كان  ڕه نگه   و  ده نگ  له ناوبردنی  و  نه هێشتن  و  ئه وانیتر  سڕینه وه ی  و  ڕكه به ره كانیان  و 

ڕه نگڕێژكردنی ژیان به یه ك ڕه نگ و به  سپی زانینی خود و به  ڕه ش زانینی ئه وانیتر.
حه سره تی گه وره  و خه مه  قوڵه كه ش بۆ ئێمه  له وه دایه  كه  به داخه وه  تیرۆر و توندڕه وی كراوه ته  
كراوه ته   به تایبه تی،  ئیسالمی  ته وژمی  و  ئیسالمییه كان  ڕه وته   و  به گشتی  موسڵمانان  بۆ  به رگێك 
ڕه نگ و به رگێكی ڕه ش و ناقۆاڵ بۆ ناشیرینكردن و شێواندنی ئایین به گشتيی و وێنه ی ئیسالم و 
موسڵمانان و ته وژمی ئیسالمی به تایبه تی، مه خابن له مه شدا هه ندێك له  خودی موسڵمانان و ڕه وت 
و ته وژمه  ئیسالمییه كه ی ناو گۆڕه پانه كه  به شێك له و تاوان و خه تایه یان ده كه وێته  ئه ستۆ له م وێنا 
شێواوه  و ناوزڕاندن و تۆمه تباركردنه دا، چونكه  هه ندێك له وان بوونه ته  پاساو و زه مینه سازكار بۆ 
توندڕه وانه ، هه ندێكیشیان  تیرۆریستی و  ئه نجامدانی كرده ی  ناڕه وایه  و  نادروست و  ئه و بۆچوونه  
به كرده یی تێوه گالون له  بیروبۆچوونی توندڕه وانه  و په ڕگیرانه  و كرده وه ی تیرۆریستی و كه وتوونه ته  

تیرۆر، گه وره تر له  كوشتن!!

   دواخاڵ
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ناو بازنه ی ڕه شی تیرۆری جیهانی و تیرۆره وه  به گشتی.
ئه ڵبه ته  ده بێ  ڕاستگۆبین له گه ڵ خۆماندا كه  نكۆڵی له وه ش ناكرێ  و حاشا هه ڵنه گره  كه  به شێك له  
تیرۆریستان هه ڵگری بیروباوه ڕی ئایینی ئیسالمن و ئیسالمین و پشتبه ستوون به  ته فسیری هه ڵه  و 
ناسازگار بۆ كۆمه ڵێك ده ق و ئایه ت و فه رمووده ، هه روه ها په یڕه وی كۆمه ڵێك فه توا و ڕاوبۆچوونی 
هه ندێك له  زانایانی پێشین و هاوچه رخ ده كه ن كه  هانده رن بۆ ئه و بابه ته ، یاخود له ژێر كاریگه ری 
سۆز و حه ماسه تی دیندارانه دا و بێ  مه به ست بوونه ته  جێبه جێكاری پالن و پیالنی دوژمنان و نه یارانی 
ئیسالم و هه ندێك له  ده زگا سیخوڕییه كانی واڵتان، كه  به مه ش بوونه ته  بارێكی قورس و گران و زۆر 
ناشیرین و  نموونه یه كی زۆر  به وه ش  ئیسالمه وه ،  ئایینی  به سه ر شانی موسڵمانان و خودی  خراپ 

شێواویان له  دین و دینداری پێشكه ش كردووه .
به اڵم له گه ڵ ئه وه شدا ده بێ  ئه و ڕاستییه  حاشاهه ڵنه گره شمان له  پێشچاو بێت كه  به شێكی فراوانتر و 
گه وره تری تیرۆریستان و ئه وانه ی كه  كرده وه ی تیرۆریستی و توندڕه وانه  ئه نجام ده ده ن و ڕه واجپێده ری 
فیكری توندڕه ويى و كاری تیرۆریستانه ن -به ناو و ناونیشانی جیاوازی ڕووكه شكراوه - ئه وانی دیكه  
و غه یری موسڵمانانن، ئه وانه ن كه  ده بنه  ڕێخۆشكه ر و زه مینه ی ڕه خساندنی بیر و هزری توندڕه ويی و 
كرده ی تیرۆریستی ده ڕه خسێنن، كه  به شێكی ئێجگار زۆری له  ئه ستۆی ده سه اڵتدارانی ئه و ژینگه یه دایه  
)ڕووبه ڕووبوونه وه ی  بانگه شه ی  هه ڵگری  كه   ئه وانه ن  له دایكده بن،  تێدا  تیرۆریستانی  و  تیرۆر  كه  
تیرۆری جیهانی(ن و چه ندین ده زگا و ڕێكخراویان به ناوی )دژه  تیرۆر(ه وه  دروستكردووه ، هه روه ها 
كردوونیانه ته  ئۆرگانێك بۆ سڕینه وه  و له ناوبردنی ئه وانیتر و به رته سككردنه وه ی ئازادی بیروباوه ڕ و 
ئایین و مه زهه ب و ڕێچكه  جیاوازه كان و به  دوژمنكردنی هه موو ئه وانه ی كه  هاوڕا نین له گه ڵیاندا و 

له گه ڵ به رژه وه ندییه كانی ئه واندا یه ك ناگرنه وه .
یه كێك له  گه وره ترین گرفت و ئاریشه كانی به رده م ڕێگریكردن و ڕووبه ڕووبوونه وه ی تیرۆر و 
ئه و تیرۆر و تیرۆریستانه ش كه  كراونه ته  ماڵ به سه ر ئیسالم و موسڵمانانه وه  ئه وه یه  كه : به داخه وه  تا 
ئێستاش به شێكی به رچاو له  ته وژمی ئیسالمی به گشتيی و الیه نه  ئیسالمییه كان و زانا و كه سایه تییه  
ئیسالمییه  كاریگه ر و به ناوبانگه كان به تایبه تی، ئازا و بوێر نه بوون و نین له  به  تیرۆر ناساندنی بیر و 
بۆچوون و كرده ی تیرۆریستانه ی ئه و ئیسالمییانه ی كه  هه ڵگری بیروبۆچوونی توندڕه وانه  و په ڕگیرانه  
بوون و كرده وه ی تیرۆریستییانه  و دڕندانه یان ئه نجامداوه ، كه  دژ بووه  له گه ڵ قورئان و ڕۆحی دین 
و ئیسالم و ته نانه ت به ها ئینسانيی و ئه خالقییه كانیشدا، نه شیانتوانیوه  یان نه یانویستووه  كه  به  ڕوونی 
ناویان ببه ن و ئازا و ده نگ دلێریش نه بوون له وه ی كه  له  كۆڵی موسڵمانان و ئیسالمیان بكه نه وه  و 
نه هێڵن ببنه  بار و موڵك به سه ریانه وه ، به مه ش باجێكی گه وره  و درێژخایانیان داوه  و ده ده ن، چونكه  

هێشتا نه یانتوانیوه  ئه وان له  وێنه  گشتییه كه ی ئیسالم و موسڵمانان جیا بكه نه وه .
ئه ڵبه ته  ئێمه  بڕوامان وایه  كه  تیرۆر و توندڕه وی گه وره تر و فراوانتر له وه یه  كه  ته نیا له  كرده ی 
كوشتن و له ناوبردنی فیزیكی جه سته ی ئه وانیتردا كورت بكرێته وه ، تیرۆر ته نیا تیرۆری جه سته یی و 
فیزیكی نییه ، به ڵكو زۆر فراوانتر و گه وره تر له وه یه ، ئه مڕۆ زۆر به ئاشكرا تیرۆری فیكريی و بیروباوه ڕ 
ده بینین، تیرۆری كه سێتی مرۆڤه كان به گشتی و كه سێتییه  دیار و تایبه ته كان ده بینین، تیرۆری ئایینی 
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پرسیاری  و  خراپ  گومانی  ده یان  و  ده كرێ   ناشیرین  و  ده كرێ   تیرۆر  ئه وانیتر  ئایینی  كه   ده بینین 
بۆ  ده برێ   ده ست  كه   ده بینین،  كۆمه اڵیه تی  و  ئه خالقيی  تیرۆری  ده كرێت ،  دروست  له سه ر  شێواوی 
ژیانی تایبه تی و خێزانی كه سه كان و ناو زڕاندنیان و له كه داركردنی سومعه  و ئابڕوویان و تۆمه ت بۆ 
دروستكردنیان به  شێوازی زۆر ناڕه وا، ته نانه ت تیرۆری پێگه ی زانستی و بڕوانامه  ده بینین و هتد..، كه  
هه موو ئه م جۆره  تیرۆرانه  پێویستیان به  له سه ر وه ستان و قسه  له سه ركردن و ڕووبه ڕووبوونه وه ی 

جدديی و شێلگیرانه ی هه موو الیه ك هه یه .
ئه مڕۆكه  نه ك ته نیا تیرۆری تاكه كه سی و الیه ن، به ڵكو تیرۆری گه الن ده بینین، هه وڵی سڕینه وه  و 
له ناوبردن و قه اڵچۆكردنی گه الن ده درێ  به  پاساوی ناڕه وای جۆراوجۆره وه ، ئایا تیرۆری شوناس 
و ناسنامه ی گه لێك سه خت نییه ، ئیدی ناسنامه ی نیشتیمانی بێت یان نه ته وه یی؟ كاتێك ده سه اڵتێكی 
سته مكار و دیكتاتۆر ده یه وێ  شوناس و ناسنامه ی گه لێك بسڕێته وه  به  ڕێگه  نه دان به  به كارهێنانی 
زمانی دایك و پابه ندبوون و بایه خدان به  كولتوور و فه رهه نگی میلليی و نه ته وه یی خۆیه وه ، ئه وه  
تیرۆر نییه ؟! ئه وه  تیرۆر نییه  كه  له  واڵتێكی زۆرینه  موسڵماندا ڕێگه  به  ئازادییه  مه زهه بی و ئایینییه كانی 
گه لێك نه درێت؟! ئایا ئه وه  برینێكی سه خت و به سوێ  نییه  كاتێك تیرۆری ئایینی زۆرینه ی گه لێكی 
ئه و  )95%(ی  له   زیاتر  كه   كاتێك  ده كرێت،  نیشتیمانه كه یه وه   ده سه اڵتداری خودی  له الیه ن  موسڵمان 
نیشتیمانه  پێكده هێنێ  و له  به رامبه ردا  بایه خی زۆر و زیاتر له  پێویست به  ئایین و مه زهه بگه لێكی زۆر 
كه مینه ی دیكه  ده درێت كه  كه متر له  )5%(ی ئه و گه ل و نیشتیمانه  پێكده هێنن، ئایا ئه مه  تیرۆرێكی زۆر 

زه ق و بێ  ویژدانانه  نییه ؟!
ماوه ته وه  له  كۆتاییدا ئه وه  بڵێین كه : تیرۆر هه ر تیرۆره  و توندڕه ويی و په ڕگیریش هه ر ناڕه وان، 
ئیدی هه ركه س و الیه نێك پێی هه ستێ  و به رامبه ر هه ر كه س و الیه نێك بێت كرده یه كی نائینسانی و 
نائه خالقییه  و دژ و پێچه وانه یه  له گه ڵ ڕۆحی هه موو ئایینه  ئاسمانییه كان به گشتيی و قورئانی پیرۆز و 
ئایینی ئیسالم به تایبه تی، هه روه ك هیچ كارێك نابێته  پاساو بۆ ڕه وایه تی به خشین و ئه نجامدانی تیرۆر 
و كاری توندڕه وانه  به رامبه ر ئه وانیتر، تیرۆر و توندڕه وی هیچ ئایین و گه ل و مه زهه ب و ڕێچكه یه ك 
ناناسێ  و حورمه تی هیچ الیه كیان ناگرێت  و موڵك و ماڵیش نییه  به سه ر هیچ ئایین و گه ل و مه زهه ب 
و ڕێچكه یه وه ، تیرۆر و توندڕه وی كارێكی زۆر نادروستی مرۆڤه  هه لپه رست و به رژه وه ندخواز و 
الده ر و ده روون نه خۆش و عه قڵ شێواوه كانه ، ئه ركی هه موو الیه كه  زۆر شێلگیرانه  و به  بوێريی و 
دلێرانه  ئیدانه ی تیرۆر و توندڕه وی و ئه و جۆره  بۆچوون و كرده  تیرۆریستییانه  بكه ن، ته نانه ت ئه گه ر 
كه سانی موسڵمانی سه ر لێشێواو و فریودراویش ئه نجامی بده ن، یان كه سانی گه رمكراو به  حه ماسه تی 
ئايينى و ته فسیری هه ڵه ی ئايين و ده قه  ئاينييه كانيش بن، موسڵمانان و ته وژمی ئیسالمی و سه ركرده  
و كه سایه تییه  كاریگه ره كان و زانایان و ڕۆشنبیرانی ئیسالمی له  هه موو كه س زیاتر ده بێ  بوێرتر 
و ده نگ زواڵڵتر بن له  ئیدانه كردن و سه ركۆنه كردنی بیر و كرده ی توندڕه وانه  و تیرۆریستانه دا، بۆ 

ئه وه ی له  ئاست به رپرسیارێتییه  ئايينى و ئه خالقيی و ئینسانییه كه یاندا بن.


